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WZÓR
UMOWA nr DEK/......./2019

zawarta w dniu roku w Warszawie, między:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod 
pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Ministra Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Środowiska, w imieniu i na rzecz których działa Pani Magdalena Słoma - Dyrektor Departamentu Edukacji 
i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Środowiska - Pana Grzegorza Mroczka nr 21 z 7 lutego 2018 r. oraz pełnomocnictwa Podsekretarza Stanu - Pana 
Sławomira Mazurka nr 1 z dnia 10 stycznia 2019 r., zwanym dalej „Zamawiającym”
a
... z siedzibą w ...., ul. ...; NIP: ..., REGON: ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla ...., pod nr KRS: ..., NIP: ..., REGON: ...,/ do CEIDG/inne... reprezentowaną przez:

• * 5
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego, na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usług dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest 
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, promujących wiedzę na temat 
zrównoważonego rozwoju, zwanych dalej „Usługami”, obejmujących:
1) kompleksową organizację i obsługę przedsięwzięć edukacyjnych;
2) zakup namiotów wystawienniczych i wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów, 

które będą wykorzystywane przy realizacji Usług określonych w pkt 1 w celu stworzenia stoiska 
edukacyjnego Zamawiającego;

3) magazynowanie, serwisowanie, konserwację oraz transport namiotów wystawienniczych i wyposażenia, 
w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów, z siedziby Zamawiającego po dokonaniu odbioru 
zgodnie z § 7 ust. 6 do miejsca magazynowania przez Wykonawcę, oraz z miejsca magazynowania 
przez Wykonawcę do miejsca magazynowania zgodnie z § 7 ust. 7, a także ubezpieczenie namiotów 
wystawienniczych i wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów, na okres od dnia 
podpisania protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 6, do dnia przewiezienia do miejsca magazynowania, 
zgodnie z § 7 ust. 7 na kwotę nie niższą niż wartość namiotów i wyposażenia określona w § 6 ust. 2 pkt

1.

2.
2. Wykonawca będzie realizował Umowę od dnia jej zawarcia do dnia 29 listopada 2019 r. lub do 

wyczerpania środków przeznaczonych na jej realizację.
3. Wykonawca zrealizuje Umowę w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zgodnie:

1) ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
2) z odrębnymi pisemnymi zamówieniami, zwanymi dalej „zamówieniami wykonawczymi”, które 

Zamawiający będzie każdorazowo przekazywał Wykonawcy przed planowanym przedsięwzięciem 
edukacyjnym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy;

3) z cennikiem usług, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
4. W ramach kompleksowej organizacji i obsługi przedsięwzięcia edukacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, Wykonawca:
1) przygotuje koncepcję scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego;
2) zapewni koordynatora przedsięwzięcia edukacyjnego;
3) zabezpieczy lokalizację przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym oznakowanie jego terenu;
4) zapewni promocję przedsięwzięcia edukacyjnego;
5) zapewni transport namiotów wystawienniczych i wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla 

animatorów, z miejsca magazynowania na miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego i z powrotem;
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6) zapewni transport materiałów informacyjno-promocyjnych z siedziby Zamawiającego na miejsce 
przedsięwzięcia edukacyjnego i z powrotem;

7) zapewni serwis, w tym obsługę techniczną stoiska edukacyjnego Zamawiającego, podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego;

8) zapewni obsługę przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym zapewni osobom obsługującym przedsięwzięcie 
koszulki oraz kurtki nieprzemakalne z logo Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z informacją o instytucji finansującej;

9) zapewni atrakcje podczas przedsięwzięcia edukacyjnego;
lOjzapewni produkty spożywcze dla przedstawicieli Zamawiającego i uczestników przedsięwzięcia 

edukacyjnego;
1 ljzapewni produkty promocyjno-edukacyjne na stoisko edukacyjne Zamawiającego;
12) zapewni dodatkowe, nieprzewidziane w cenniku usługi, określone przez Zamawiającego w zamówieniu 

wykonawczym;
13) opracuje raport z przedsięwzięcia edukacyjnego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia minimalnych wskaźników dotarcia do grupy docelowej 
przedsięwzięcia edukacyjnego określanych każdorazowo w koncepcji scenariusza przedsięwzięcia 
edukacyjnego, zgodnie z zamówieniem wykonawczym.

6. Wykonawca zrealizuje Umowę w zakresie, o którym mowa w ust. I pkt 2, zgodnie ze:
1) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
2) Wstępnymi wizualizacjami projektów graficznych namiotów i kostiumów, uwzględniającymi 

oznakowanie, o którym mowa w ust. 13, wraz z opisem technicznym ich wykonania, określonymi 
w załączniku nr 4 do Umowy.

7. Wykonawca wykona Umowę w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

8. Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, namioty 
wystawiennicze i wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. W przypadku gdy konieczne będzie 
zrealizowanie Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed zrealizowaniem Umowy w zakresie, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo po odstąpieniu zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 albo wypowiedzeniu zgodnie 
z § 13 ust. 6 pkt 2, Zamawiający udostępni Wykonawcy własne namioty i wyposażenie. W takim przypadku:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu udostępnionych mu namiotów i wyposażenia Zamawiającego, 
w stanie niepogorszonym względem stanu, w jakim je odebrał, w tym do usunięcia wszelkich 
uszkodzeń, awarii lub usterek, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przedsięwzięcia 
edukacyjnego, w ramach którego zostały one wykorzystane;

2) transport namiotów i wyposażenia Zamawiającego z siedziby Zamawiającego na miejsce
przedsięwzięcia edukacyjnego i z powrotem będzie rozliczany jak transport, o którym mowa w ust. 4 
pkt 5.

9. Wykonawca będzie realizował Umowę w zakresie, o którym mowa w ust. ł pkt 3, od dnia podpisania 
protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 6, do dnia przekazania namiotów i wyposażenia Zamawiającemu 
zgodnie z § 7 ust. 7.

10. W ramach Usług, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia kostiumów 
zwierzęcych dla animatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z ewentualnych zabrudzeń oraz do serwisu 
namiotów wystawienniczych i wyposażenia w okresie obowiązywania Umowy, w szczególności naprawy 
oraz wymiany wszystkich elementów, które zostaną uszkodzone w trakcie transportu, eksploatacji lub 
magazynowania, lub które ulegną innym uszkodzeniom (np. wyblaknięcie, zarysowania, poluzowanie 
uchwytów i mocowań, itp.). Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń oraz do usunięcia 
ewentualnych awarii lub usterek każdorazowo przed rozpoczęciem przedsięwzięcia edukacyjnego, a w 
przypadku uszkodzeń, awarii lub usterek ujawnionych w trakcie przedsięwzięcia edukacyjnego - w czasie nie 
dłuższym niż 1 godzina od mailowego lub telefonicznego zgłoszenia tego faktu. Zgłoszenia przekazane 
telefonicznie będą potwierdzane mailowo.
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11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich uszkodzeń, awarii lub usterek namiotów 
wystawienniczych i wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, przed ich przekazaniem Zamawiającemu zgodnie z § 7 ust. 7.

12. Wykonawca okaże na wniosek Zamawiającego i we wskazanym przez niego terminie polisę potwierdzającą 
zapewnienie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku 
składki innej niż płatna jednorazowo, Wykonawca będzie okazywał Zamawiającemu dowód wniesienia 
składki w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu na jej opłacenie.

13. Na materiałach/produktach przygotowanych w ramach realizacji Umowy Wykonawca zamieści logo 
Ministerstwa Środowiska, a także logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wraz z informacją o źródle finansowania Umowy, tj. „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w dniu zawarcia 
Umowy.

14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z realizacją Usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
w zakresie wykonywanego przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 300 000 zł, ważną nie później niż od 
daty podpisania Umowy, do dnia 29 listopada 2019 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 2. Wykonawca zobowiązany 
jest każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym okazać mu dokument 
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku składki innej niż płatna 
jednorazowo, Wykonawca będzie okazywał Zamawiającemu dowód wniesienia składki w terminie 2 dni 
roboczych od dnia upływu terminu na jej opłacenie.

§ 2. Procedura realizacji zamówień wykonawczych

1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, zostaną zrealizowane w podziale na:
1) organizację przedsięwzięć edukacyjnych, których organizatorem jest Zamawiający;
2) udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, których organizatorem jest inny podmiot niż Zamawiający.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy zamówienia wykonawczego w formie pisemnej 
nie później niż na 14 dni roboczych - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo 5 
dni roboczych - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przed planowanym dniem 
rozpoczęcia przedsięwzięcia edukacyjnego.

3. W zamówieniu wykonawczym Zamawiający określi każdorazowo:
1) nazwę przedsięwzięcia edukacyjnego;
2) miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego;
3) rodzaj przedsięwzięcia edukacyjnego;
4) termin przedsięwzięcia edukacyjnego;
5) potrzebę zapewniania koordynacji udziału Zamawiającego w przedsięwzięciu edukacyjnym;
6) założenia dotyczące grupy docelowej przedsięwzięcia edukacyjnego;
7) założenia dotyczące programu przedsięwzięcia edukacyjnego;
8) założenia dotyczące promocji przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym minimalne wskaźniki dotarcia;
9) maksymalny budżet na usługi dodatkowe, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 12.

4. Po otrzymaniu zamówienia wykonawczego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w formie 
pisemnej Zamawiającemu, nie później niż na 10 dni roboczych - w przypadku przedsięwzięć, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, albo 3 dni robocze - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia edukacyjnego, koncepcji scenariusza zawierającej:
1) harmonogram prac Wykonawcy w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego;
2) plan promocji przedsięwzięcia edukacyjnego zawierający narzędzia, komunikaty i zakładane minimalne 

wskaźniki dotarcia;
3) analizę grupy docelowej przedsięwzięcia edukacyjnego i określenie jej liczebności;
4) plan logistyczny przedsięwzięcia edukacyjnego;
5) szczegółowy program przedsięwzięcia edukacyjnego;
6) scenariusz atrakcji/animacji dla uczestników;
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7) analizę możliwości nawiązania partnerstwa z organizacjami społecznymi i biznesowymi przy 
organizacji przedsięwzięcia edukacyjnego;

8) kosztorys przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym wartość autorskich praw majątkowych dla 
poszczególnych utworów, wskazanie stawki VAT właściwej dla poszczególnych Usług oraz wskazanie, 
które z usług nieobjętych cennikiem, będą realizowane przez Podwykonawców wraz z ich kosztem, 
zgodnie z ust. 3 pkt 9.

5. Zamawiający zweryfikuje kosztorys przedsięwzięcia edukacyjnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, 
w oparciu o załącznik nr 3 do Umowy oraz ogólnodostępne publiczne cenniki usług objętych zamówieniem 
wykonawczym. Wykonawca przekaże, na wniosek Zamawiającego, wykaz Podwykonawców znanych 
Wykonawcy w chwili składania koncepcji scenariusza, którzy będą realizowali poszczególne czynności w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, oraz inne dokumenty związane z zamówieniem 
wykonawczym, o ile tego zażąda Zamawiający, np. oferty Podwykonawców.

6. Zamawiający zaakceptuje koncepcję scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego lub zgłosi do niej uwagi 
w terminie 2 dni roboczych - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo 1 dnia 
roboczego - w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, 
zgodnie ze zdaniem poprzednim, postanowienia § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
opóźnienie w uwzględnieniu uwag liczone jest od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

7. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia wykonawczego po akceptacji przez Zamawiającego 
koncepcji scenariusza, w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej zmiany 
zamówienia wykonawczego w nieograniczonym zakresie lub anulowania zamówienia wykonawczego przed 
zaakceptowaniem przez Zamawiającego koncepcji scenariusza.

8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia wykonawczego zaistnieje potrzeba zamówienia Usług 
nieobjętych pierwotnym zamówieniem wykonawczym, Zamawiający może złożyć w formie pisemnej 
dodatkowe zamówienie, zwane dalej „zamówieniem uzupełniającym”, które nie musi być składane według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do Umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany, do przedstawienia w formie pisemnej Zamawiającemu kosztorysu 
zamówienia uzupełniającego, wraz ze wskazaniem, czy Usługi objęte zamówieniem uzupełniającym będą 
realizowane przez Podwykonawców, bez konieczności aktualizacji koncepcji scenariusza, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu uzupełniającym, określonym w dniach lub w godzinach, 
w zależności od terminu realizacji danego przedsięwzięcia edukacyjnego, jednak nie krótszym niż 4 
godziny. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zaakceptuje kosztorys zamówienia 
uzupełniającego lub zgłosi do niego uwagi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, określonym w 
dniach lub w godzinach, w zależności od terminu realizacji danego przedsięwzięcia edukacyjnego, jednak 
nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem 
poprzednim, postanowienia § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że opóźnienie 
w uwzględnieniu uwag liczone jest od godziny upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

10. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia uzupełniającego po uzyskaniu w formie pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Realizacja zamówienia uzupełniającego jest traktowana jako element realizacji zamówienia 
wykonawczego.

11. Zmiany zakresu Usług objętych zamówieniem wykonawczym w trakcie jego realizacji, skutkujące różnicą 
pomiędzy kosztorysem przedsięwzięcia edukacyjnego określonym w zaakceptowanych przez 
Zamawiającego: koncepcji scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego oraz kosztorysie zamówienia 
uzupełniającego, wymagają każdorazowego potwierdzenia w formie pisemnej przez Zamawiającego, 
i muszą być następnie opisane w raporcie.

12. W przypadku odwołania przedsięwzięcia edukacyjnego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji 
scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy 
poniesionych przez niego rzeczywistych i udokumentowanych kosztów, związanych z przygotowaniem do 
realizacji zamówienia wykonawczego. Postanowienia § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego w formie pisemnej akceptację wszelkich działań, 
czynności, prac, materiałów, plików graficznych, projektów i dokumentów, podejmowanych lub
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tworzonych w ramach realizacji Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, a także osób kierowanych do 
realizacji Usług. Zamawiający zaakceptuje je lub zgłosi do nich uwagi w terminie nie krótszym niż 2 
godziny, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na uwzględnienie uwag. W przypadku 
nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem poprzednim, postanowienia § 13 ust. 1 stosuje 
się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że opóźnienie w uwzględnieniu uwag liczone jest od godziny upływu 
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

14. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych konsultacji 
i wyjaśnień, dotyczących realizacji Umowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest realizując Umowę uwzględnić wszelkie uwagi i wytyczne dotyczące 
realizacji Umowy zgłaszane przez Zamawiającego. Strony zastrzegają sobie możliwość konsultacji 
w powyższym zakresie.

16. Wykonawca zawiadamia w formie pisemnej Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 5, w trakcie realizacji danego zamówienia wykonawczego, a także przekazuje informacje na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części lub całości 
zamówienia wykonawczego, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawczego przez tych 
Podwykonawców.

17. Ilekroć w niniejszym paragrafie wymaga się formy pisemnej, dopuszczalne jest także złożenie danego 
dokumentu w formie skanu podpisanego dokumentu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na którykolwiek z adresów Zamawiającego lub Wykonawcy wskazanych odpowiednio w § 4 ust. 1. 
W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się Stron za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazane w poprzednim zdaniu adresy mailowe.

§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy będzie kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką 
zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru wykonywanych Usług.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje oraz potencjał ekonomiczny 
i organizacyjny, niezbędne do należytego wykonania Umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub w mieniu 
powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających 
z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników 
świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać logo, o których mowa w § 1 ust. 13, w sposób i w celu 
innym niż ten określony w Umowie, w szczególności zobowiązuje się nie używać ich dla swoich 
produktów lub usług oraz nie: modyfikować, przerabiać, sprzedawać, kopiować, reprodukować, 
rozpowszechniać, rejestrować lub zgłaszać do rejestracji, ani nie rozporządzać w jakikolwiek inny sposób. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim.

§ 4. Osoby do współpracy

Do kontaktów w zakresie realizacji Umowy Strony wyznaczają: 
1) po stronie Zamawiającego:

1.

a)
b)

2) po stronie Wykonawcy:
a)
b)

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przekazania przez 
Zamawiającego zamówienia wykonawczego do wyznaczenia spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
jednej osoby, która będzie pełniła rolę osoby kontaktowej w sprawie danego zamówienia wykonawczego
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i poinformowania o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w 
ust. 1 pkt 1.

3. Wykonawca ma możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, gdy jest to uzasadnione 
obiektywnymi okolicznościami, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 pkt 1.

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 
wymaga formy aneksu do Umowy.

5. Zamówienia wykonawcze, a także uwagi i akceptacje przewidziane Umową Zamawiający będzie 
przekazywał w postaci elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie zastępcze

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez Wykonawcę, 
w umówionym terminie, jakiejkolwiek z Usług w terminie określonym Umową, zaakceptowaną koncepcją
buciićii iiu^z-ci piz,cuMęwz,ięuići cuimauyjncgu iuu z.aiiiuwiciiicin uz,ujJciinaj4L;ym, mu wyzjiauzAJiiym jjiz.cz.

Zamawiającego terminem zgodnie z § 2 ust. 8 i 9, Zamawiający ma prawo, niezależnie od naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 13, zlecić innemu wybranemu przez siebie wykonawcy realizację 
przedmiotowej Usługi na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić koszt 
realizacji tej Usługi z wierzytelności należnej Wykonawcy.

§ 6. Wynagrodzenie

), obejmującej1. Maksymalna wartość Umowy nie przekroczy kwoty 
należny podatek VAT, zwanej dalej „Maksymalnym wynagrodzeniem”.

2. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto za realizację 
Umowy w zakresie, o którym mowa w:
1) § 1 ust. 1 pkt 1, składające się z:

a) wartości Usług określonych w załączniku nr 3 do Umowy oraz
b) wartości netto Usług nieobjętych załącznikiem nr 3 do Umowy, świadczonych bezpośrednio przez 

Wykonawcę powiększonej o podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wykonania Usługi

zł brutto (słownie:

oraz
c) wartości netto Usług nieobjętych załącznikiem nr 3 do Umowy, świadczonych przez

%, oraz o podatek VAT wgPodwykonawców, powiększonej o marżę Wykonawcy wynoszącą 
stawki obowiązującej na dzień wykonania Usługi

- płatne w częściach, obejmujących wynagrodzenie za realizację poszczególnych zamówień 
wykonawczych;

2) § 1 ust. 1 pkt 2, w wysokości
w jednej transzy po wykonaniu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;

(słownie ..........
w jednej transzy po wykonaniu Usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3

3. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę, Umowa wygasa.

4. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy przed dniem 29 
listopada 2019 r., Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 
proporcjonalne do okresu świadczenia tej Usługi.

5. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.
6. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia realizacji Usług na kwotę Maksymalnego 

wynagrodzenia, w szczególności nie gwarantuje wystawienia zamówień wykonawczych na liczbę 
przedsięwzięć edukacyjnych wskazaną w załączniku nr 1 do Umowy, i z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości 
objętej zrealizowanymi zamówieniami wykonawczymi.

), w tym 23% VAT, płatne(słownie

3) § 1 ust. 1 pkt 3, w wysokości ), w tym 23% VAT, płatne

6



7. Marża Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, nie będzie naliczana od opłat związanych 
z wynajmem powierzchni wystawienniczej albo użytkowaniem terenu, zapewnieniem udziału 
w przedsięwzięciu edukacyjnym przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz opłat związanych 
z dostępem do mediów.

8. Wszelkie opłaty i podatki wynikające z wykonywania Umowy obciążają w całości Wykonawcę.
9. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu wykonania Umowy żadne inne wynagrodzenie oprócz wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 i 2. Wynagrodzenie określone w ust. 2, w tym marża, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. 
c, obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, a w szczególności koszty stałe oraz koszty 
obsługi prawnej, administracyjnej, księgowo-kadrowej, finansowej, organizacyjnej i logistycznej, koszty 
prowadzenia przedsiębiorstwa Wykonawcy poniesione w związku z realizacją Umowy oraz zysk 
Wykonawcy.

10. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
dotyczącego danej części Umowy, przelewem na rachunek bankowy nr 
przez
Zamawiającego na piśmie, a zmiana ta nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

11. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie 
poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie 
zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.

12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na 
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10.

13. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej.
14. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane:

1) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) ze środków krajowych.

, prowadzony
O każdej zmianie numeru rachunku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić

§ 7. Procedura odbiorów

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru przedmiotu Umowy poprzez sporządzenie i podpisanie, przy 
ewentualnym udziale Wykonawcy, protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających zrealizowanie 
Umowy w danym zakresie w terminie i bez wad.

2. W przypadku Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych po 
zakończeniu realizacji zamówienia wykonawczego przedstawi Zamawiającemu raport z realizacji 
przedsięwzięcia edukacyjnego, uwzględniający kosztorys powykonawczy. Zamawiający w terminie 5 dni 
roboczych zaakceptuje raport, w tym kosztorys powykonawczy, lub zgłosi do nich uwagi. Wykonawca 
odniesie się do uwag i przedstawi poprawiony raport i kosztorys powykonawczy w terminie 2 dni 
roboczych.

3. W ramach akceptacji raportu, w tym kosztorysu powykonawczego, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich faktur wystawionych przez 
Podwykonawców, które będą weryfikowane w oparciu o ogólnodostępne publiczne cenniki Usług.

4. Warunkiem akceptacji kosztorysu powykonawczego jest jego zgodność z kosztorysem przedsięwzięcia 
edukacyjnego określonym w zaakceptowanych przez Zamawiającego: koncepcji scenariusza 
przedsięwzięcia edukacyjnego oraz kosztorysie zamówienia uzupełniającego, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych zgodnie z § 2 ust. 11.

5. Po zaakceptowaniu raportu, w tym kosztorysu podwykonawczego, zostanie sporządzony i podpisany 
protokół z realizacji Usług wykonanych w ramach danego zamówienia wykonawczego.

6. W celu odbioru przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca w terminie
określonym w § 1 ust. 7 dostarczy do siedziby Zamawiającego namioty wystawiennicze i wyposażenie, 
w tym kostiumy zwierzęce dla animatorów. Z chwilą podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie 
Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w terminie i bez wad, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność namiotów 
wystawienniczych i ich wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów. '
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7. W terminie do dnia 29 listopada 2019 r. albo - w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia, rozwiązania, 
wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy - w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, Wykonawca 
przewiezie namioty wystawiennicze wraz z wyposażeniem, w tym kostiumami zwierzęcymi dla 
animatorów, do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego. Dostarczenie do miejsca 
nowego magazynowania namiotów i wyposażenia, w tym kostiumów zwierzęcych dla animatorów, 
wolnych od jakichkolwiek uszkodzeń, awarii lub usterek stanowi warunek podpisania protokołu 
stwierdzającego należyte wykonanie Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.

§ 8. Prawa autorskie

1. Z chwilą podpisania poszczególnych protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących wykonania Usług,
0 których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w ramach wynagrodzenia za wykonanie danego zamówienia 
wykonawczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych powsiaiycii w ramach realizacji Umowy, wskazanych w raportach, o których mowa w § i ust. 4 
pkt 13, oraz do tych raportów, zwanych dalej łącznie „utworami”, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) wprowadzanie do obrotu;
3) wprowadzanie do pamięci komputera;
4) nieodpłatne użyczenie, najem;
5) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
6) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach 
elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, Wykonawca zezwala Zamawiającemu 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym sporządzonych dla Zamawiającego lub przez 
Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do utworów, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1.

3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się do zdjęć nabytych od pośredników w ramach systemu stock. 
W przypadku tych utworów udzielenie licencji Zamawiającemu następuje w ramach ograniczeń licencji 
uzyskanych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca oświadcza, że utwory nie będą naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności 
intelektualnej, w tym praw autorskich, oraz że w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do 
nich będą one wolne od obciążeń prawami na rzecz osób trzecich.

5. Wykonawca zapewnia, że zakres posiadanych przez niego praw autorskich do utworów jest wystarczający 
do wykonania Umowy i przeniesienia praw, o którym mowa w ust. 1, w zakresie uregulowanym Umową. 
W szczególności Wykonawca zapewni sobie przeniesienie praw do utworów powstałych w wyniku 
realizacji Umowy przez podmioty, o których mowa w § 11 i § 12.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw 
majątkowych, licencyjnych lub praw zależnych osób trzecich, jeśli w trakcie lub w wyniku wykonania 
Umowy doszłoby do ich naruszenia.

7. Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest limitowane czasowo
1 terytorialnie i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów i ich opracowań zarówno w całości, jak 
i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych przez Zamawiającego 
oraz obejmuje prawo do wizerunku w zakresie wykorzystania wizerunku jako integralnej części utworów 
lub ich fragmentów.

8. Wykonawca zapewni, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów zobowiążą się 
do niewykonywania przysługujących im uprawnień względem Zamawiającego lub jego następców 
prawnych.

9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych lub licencyjnych, lub
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roszczeń o ochronę dóbr osobistych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi 
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby 
trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z utworów objętych Umową, będą musiały 
zaniechać korzystania z utworów lub ich opracowań w całości lub w części lub zostaną zobowiązane 
prawomocnym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na 
rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym 
zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw 
własności intelektualnej skierowanych przeciwko Zamawiającemu w zakresie utworów objętych Umową.

§ 9. Gwarancja

1. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia za realizację Umowy w zakresie, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na namioty wystawiennicze 
i wszystkie elementy wyposażenia, w tym wszystkie elementy składowe (materiały, części, urządzenia) 
namiotów wystawienniczych i wyposażenia, zapewniając, że będą one nowe i wolne od wad materiałowych 
i wykonawstwa oraz gwarantuje ich prawidłową pracę i funkcjonalność, w terminie zgodnym z gwarancją 
producenta, jednak nie krócej niż na okres 24 miesięcy.

2. Gwarancja i rękojmia rozpoczynają swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru bez wad, zgodnie z § 7 
ust. 6.

3. Strony uzgadniają następujące warunki gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 1:
1) odpowiedzialność Wykonawcy za wady materiałów, części i urządzeń obejmuje zarówno wady, które 

ujawniły się po dacie odbioru przez Zamawiającego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, 
które powstały po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego;

2) Wykonawca odpowiada również za wady prawne;
3) rękojmia i gwarancja w szczególności polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania namiotów 

wystawienniczych i wyposażenia poprzez ich bezpłatną naprawę lub wymianę;
4) naprawy lub wymiana w ramach rękojmi i gwarancji są całkowicie bezpłatne i obejmują wszelkie prace, 

koszty i opłaty konieczne do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:
a) naprawy lub wymianę uszkodzonego elementu wraz z dostawą,
b) koszty wszelkich materiałów, części i urządzeń niezbędnych do realizacji napraw,
c) robociznę niezbędną do realizacji napraw lub wymiany;

5) wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w postaci elektronicznej na adres Wykonawcy 
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 2, wraz ze wskazaniem Wykonawcy odpowiedniego terminu wykonania 
napraw/wymiany;

6) wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wymienionego elementu albo naprawieniem danego elementu 
ponosi Wykonawca.

5. Strony zgodnie ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania napraw lub wymiany 
w ramach gwarancji lub rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, postanowienia § 13 ust. 3 
stosuje się, a dodatkowo i niezależnie od postanowień dotyczących kar umownych Zamawiający może 
zlecić, z zachowaniem prawa do gwarancji i rękojmi, wykonanie prac związanych z usunięciem 
stwierdzonej wady podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W takim wypadku koszt 
wykonania robót przez podmiot trzeci może być potrącony z wierzytelności Wykonawcy, a w przypadku, 
gdy kwota wierzytelności Wykonawcy okaże się niewystarczająca, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty pozostałej części wynagrodzenia zapłaconego innemu wykonawcy, który wykonał prace związane 
z usunięciem stwierdzonej wady, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku zmiany podmiotu użytkującego przedmiot Umowy uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji 
i rękojmi przechodzą na nowy podmiot.

7. W przypadku Wymiany danego elementu na nowy, termin gwarancji dla tego elementu, o którym mowa 
w ust. 1, biegnie na nowo od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego nowego elementu.
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8. Potwierdzenie realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone . 
odpowiednim protokołem, podpisanym przez Zamawiającego.

§ 10. Poufność informacji

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej.

2. Wykonawca lub jego personel zatrudniony przy realizacji Umowy, a także Podwykonawcy zobowiązani są 
do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszystkich danych, informacji 
lub dokumentów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie i w związku z wykonywaniem 
Umowy. Dane, informacje i dokumenty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, a także materiały 
wytworzone w ramach realizacji Umowy zostaną wykorzystane jedynie przez Wykonawcę lub jego 
personel lub Podwykonawców do celów realizacji Umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim, 
bez zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień 
zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji 
poufnych.

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub 
udostępniać danych, informacji i dokumentów określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające 
z Umowy.

5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych 
oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek 
samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie 
w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.

6. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o finansowanym przedsięwzięciu, 
jego Wykonawcy oraz o wysokości wynagrodzenia.

7. Wykonawca wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego informacji, o których mowa 
w ust. 6, aprobując powszechną do nich dostępność.

§11. Współpraca z Partnerami

1. W ramach realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza bezkosztową współpracę z organizacjami społecznymi 
i biznesowymi, które realizują działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na 
podstawie przygotowanej przez Wykonawcę analizy możliwości nawiązania współpracy.

2. Warunki udziału partnera we współorganizowanym przedsięwzięciu edukacyjnym, w tym możliwości 
promocji partnera, wykorzystania logo i nazwy partnera, będą każdorazowo uzgadniane w toku negocjacji 
prowadzonych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Porozumienia dotyczące partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego zawierane będą przez 
Wykonawcę i potencjalnych partnerów, po akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie będzie stroną tych 
porozumień.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Partnerów, jak za 
własne działania lub zaniechania.

§ 12. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć zrealizowanie Umowy innemu podmiotowi, będącemu Podwykonawcą.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

jak za własne działania lub zaniechania.
3. Opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub jego części przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenie terminów przewidzianych Umową.

§ 13. Kary umowne
10



1. * W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług określonych w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy,
w tym opóźnienia w zakresie opracowania koncepcji scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego lub 
materiałów związanych z organizacją i obsługą przedsięwzięć edukacyjnych, lub w zakresie wykonania 
poszczególnych czynności w stosunku do terminów określonych Umową lub koncepcjami scenariuszy 
przedsięwzięć edukacyjnych lub zamówieniem uzupełniającym, Zamawiający:

1) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na należyte wykonanie Umowy oraz zażąda od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, odpowiednio za 
każdy rozpoczęty dzień albo za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia względem terminu określonego 
Umową lub koncepcją scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego lub zamówieniem uzupełniającym, 
a w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu skorzysta z uprawnienia przewidzianego 
w pkt 3 albo 4 albo 5 albo 6, albo

2) w przypadku, gdy wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt 1, jest niecelowe ze 
względu na charakter Usługi - zażąda od Wykonawcy prawidłowego wykonywania Umowy i zapłaty 
kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, a w przypadku 
niezastosowania się do żądania skorzysta z uprawnienia przewidzianego w pkt 3 albo 4 albo 5 albo 6, 
albo

3) odstąpi od Umowy w całości albo wypowie Umowę w trybie natychmiastowym i zażąda zapłaty kary 
umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo

4) odstąpi od Umowy w zakresie niewykonanej części i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 5 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo

5) zrezygnuje z wykonania przez Wykonawcę danego zamówienia wykonawczego lub zamówienia 
uzupełniającego i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości odpowiednio 5% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 w przypadku zamówienia wykonawczego lub 2% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 w przypadku zamówienia uzupełniającego, albo

6) odbierze Usługi wykonane w ramach zamówienia wykonawczego z zastrzeżeniami i zażąda zapłaty kary 
umownej w wysokości 10% wartości zamówienia wykonawczego, określonej w zaakceptowanych przez 
Zamawiającego: koncepcji scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego oraz kosztorysie zamówienia 
uzupełniającego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zgodnie z § 2 ust. 11.

2. W przypadku naruszenia postanowień § 1 ust. 13, § 2 ust. 13 lub 16, § 3 ust. 4 lub § 10 Umowy 
Zamawiający zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie tego 
zobowiązania i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie 
z § 9 ust. 3 pkt 5.

4. W przypadku nieosiągnięcia minimalnych wskaźników dotarcia, określanych każdorazowo w koncepcji 
scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego zgodnie z § 1 ust. 5, Zamawiający zażąda zapłaty kary umownej 
w wysokości 2 % wynagrodzenia za zamówienie wykonawcze dotyczące danego przedsięwzięcia 
edukacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1. Niesporządzenie raportu w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym zgodnie z ust. 1 pkt 1, będzie uznane za nieosiągnięcie minimalnych wskaźników dotarcia. W 
tym przypadku stosuje się ust. 5. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia zarówno 
kary, o której mowa w zdaniu pierwszym, za nieosiągnięcie wskaźników, jak i kary z tytułu niewykonania 
Umowy w zakresie raportu, zgodnie z ust. 1.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 2, Zamawiający:

odstąpi od Umowy w całości albo wypowie Umowę w trybie natychmiastowym i zażąda zapłaty 
kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo 
odstąpi od Umowy w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części w zakresie, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz wypowie Umowę w zakresie Usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 
i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo

1)

2)
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wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i zażąda . 
zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za każdy 
rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
skorzysta z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 albo 2.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3, Zamawiający:

wypowie Umowę w trybie natychmiastowym i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo
wypowie Umowę w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części w zakresie Usługi, o której 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, albo
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i zażąda 
zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, 
odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień albo za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia względem 
terminu określonego zgodnie z Umową, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 
skorzysta z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 albo 2.

7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu albo należytym wykonaniu Umowy i nieskorzystania 
przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1-6 Zamawiający zażąda zapłaty kary umownej 
w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2 pkt 1, 2 albo 3, odpowiednio za 
każdy rozpoczęty dzień albo za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad termin określony zgodnie 
z Umową. Postanowienie stosuje się niezależnie od wskazania w protokole zdawczo-odbiorczym, że doszło 
do opóźnienia.

8. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych w przypadku, gdy Zamawiający poniósł szkodę 
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wierzytelności należnej 
Wykonawcy.

10. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu.

3)

1)

2)

3)

§ 14. Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia w drodze złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

2. Wypowiedzenie przez Zamawiającego może nastąpić w szczególności z ważnych powodów, 
np. niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia wykonawczego lub nieprzedkładania 
dokumentów, do których dostarczania zobowiązany jest Wykonawca lub skarg uczestników 
przedsięwzięcia edukacyjnego lub zawyżania faktur lub utrudnionych kontaktów z Wykonawcą lub 
osobami wskazanymi przez niego do współpracy zgodnie z § 4.

§ 15. Siła wyższa

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy 
wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.

2. Przez „Siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć 
i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na 
pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie 
wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem.

3. Na czas działania Siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze 
względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu.
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4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana jest 
niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, 
ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy 
obowiązków z powodu działania Siły wyższej.

§ 16. Polityka Środowiskowa

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie 
(zakładka: https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas-w-ministerstwie), oraz że jest świadomy znaczenia 
zgodności z Polityką przy realizacji postanowień Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku realizacji Umowy, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również m.in. nie stosowania jednorazowych 
opakowań, naczyń i sztućców z tworzyw sztucznych.

3. Wykonawca w ramach realizacji zamówień wykonawczych uwzględni aspekty środowiskowe przez
c 1

/.uigamzAj wami/ na imujswu piz.cuoiyvvz.iyw v^vaurvciv^jjn_yv^n parviwiww u ivyjs/^y na oucmj'wikj z-uiunvy uupauuwi_: Ui. i • ' .i '

oraz stojaków na rowery.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że transport sprzętu i innych materiałów dla celów realizacji Umowy będzie 

się odbywać w pojemnikach transportowych wielokrotnego użytku, a dostawy realizowane będą poza 
godzinami szczytu, przez które rozumie się godziny od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00.

§17. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Strony poczynią starania, aby rozstrzygnąć wszelkie spory wynikające z Umowy w drodze porozumienia Stron. 
Wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze porozumienia Stron będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025, z późn. 
zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
z późn. zm.).

2. Przelew wierzytelności z tytuły zapłaty wynagrodzenia wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie.

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniu roboczym należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych wprost w Umowie, wszelkie jej zmiany wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 2 - Wzór zamówienia wykonawczego;
3) Załącznik nr 3 - Cennik usług;

jfe) Załącznik nr 4 - Wstępne wizualizacje projektów graficznych namiotów i kostiumów wraz z opisem 
"3 technicznym ich wykonania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Naczdn MM 
Obsługi Prawnej T y/ r

Joanna Barańska

https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas-w-ministerstwie
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Załącznik nr 2 do umowy DEK 
z dnia........................Nr

Formularz zamówienia wykonawczego

Nazwa przedsięwzięcia edukacyjnego

Miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego

Rodzaj przedsięwzięcia edukacyjnego

Termin przedsięwzięcia edukacyjnego

Zapewnienie koordynacji

Założenia dotyczące grupy docelowej przedsięwzięcia edukacyjnego

Założenia dotyczące programu przedsięwzięcia edukacyjnego

Założenia dotyczące promocji przedsięwzięcia edukacyjnego, w ty m minimalne wskaźniki dotarcia

Maksymalny budżet na usługi dodatkowe, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 12

Dodatkowe informacje

Osoba do kontaktu

UWAGA - Wykonawca poda w kosztorysie przedsięwzięcia edukacyjnego wartość autorskich praw majątkowych 
dla utworów mających powstać w ramach usługi dodatkowej. Jeśli nie poda, równocześnie oświadcza, iż wartość 
tych praw nie przekroczy kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
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Załącznik nr 3 do umowy DEK 
z dnia.....

CENNIK USŁUG

Lp. Usługa Wartość
pozycji
(PLN
netto*)

Jednostka Wartość pozycji 
(PLN brutto*)

Stawka
VAT

i Miiriii wvbnmiwpv nr7V iidiiaorh % nH ppiiv npttn
o

realizowanych przez 
podwykonawców w ramach 
zamówień wykonawczych

2. Przedsięwzięcia edukacyjne 
organizowane przez
Zamawiającego:
Przygotowanie koncepcji scenariusza 
przedsięwzięcia edukacyjnego

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

a.

b. Koordynacja przedsięwzięcia 
edukacyjnego zgodnie z koncepcją

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

scenariusza
Zabezpieczenie lokalizacji 
przedsięwzięcia edukacyjnego 
(czynności organizacyjne związane 
m.in. z uzyskaniem pozwoleń, bez 
kosztu wynajmu powierzchni)

usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

c.

d. Promocja przedsięwzięcia 
edukacyjnego - opracowanie i 
wydruk materiałów graficznych tj. 
plakatu/banera/ulotek (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia w pkt II 
ppkt. 3)

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

Promocja przedsięwzięcia 
edukacyjnego - tekst reklamowy 
(pojedynczy, max. 1800 znaków),

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

e.

Promocja przedsięwzięcia - mailing 
1000 maili

f. Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

Promocja przedsięwzięcia - 
zamieszczenie ogłoszeń w prasie

Usługa za 1 ogłoszenieg-
w prasie

h. Promocja przedsięwzięcia - 
zamieszczenie ogłoszeń w Internecie

Usługa za 1 ogłoszenie 
w Internecie

Zapewnienie konferansjera (1 Usługa za 1 dzień/osobai.

dzień/6h)
Zapewnienie atrakcji typu warsztaty 
podczas przedsięwzięcia 
edukacyjnego (1 dzień/6h)- (w

Usługa za 1 atrakcję typu 
warsztaty

J-
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zakresie określonym w 
szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt II ppkt. 9)

k. Zapewnienie atrakcji typu 
konkurs/zabawa podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego (1 
dzień/6h) - (w zakresie określonym 
w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt II ppkt. 9)

Usługa za 1 atrakcje typu 
konkurs/zabawa

I. Zapewnienie występu artystycznego 
podczas przedsięwzięcia

Usługa za min. 20-30 
minut występu

edukacyjnego
Zapewnienie produktów 
spożywczych na stoisku 
edukacyjnym (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia w pkt. II 
ppkt. 11)

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

m

Zapewnienie produktów promocyjno 
- edukacyjnych na stoisku 
edukacyjnym (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia pkt. II ppkt.

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

n.

12)
Zapewnienie obsługi stoiska 
edukacyjnego podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego tj. 
animatorów zabaw/ obsługi stoiska 
(w zakresie określonym w 
szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt II ppkt. 8)

Usługa za 1 dzień/8h 
/osoba

o.

Serwis stoiska edukacyjnego podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego w tym 
montaż, demontaż i wsparcie 
techniczne

Usługa za 1 dzieńP-

Opracowanie raportu z 
przedsięwzięcia edukacyjnego

Usługa 1 szt.r.

3. Udział Zamawiającego w 
przedsięwzięciu edukacyjnym 
organizowanym przez inny 
podmiot:
Przygotowanie koncepcji scenariusza 
przedsięwzięcia edukacyjnego

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

a.

Koordynacja przedsięwzięcia 
edukacyjnego zgodnie z koncepcją

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

b.

scenariusza

2
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Zabezpieczenie lokalizacji pod udział 
Zamawiającego w przedsięwzięciu 
edukacyjnym (czynności

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

c.

organizacyjne związane m.in. 
uzgodnień dot. lokalizacji, 
oznakowania terenu, bez kosztu 
wynajmu powierzchni)
Promocja przedsięwzięcia 
edukacyjnego - opracowanie i 
wydruk materiałów graficznych tj. 
plakatu/banera/mailingu, (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia w pkt II 
ppkt. 9)

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

d.

Promocja przedsięwzięcia 
edukacyjnego - tekst reklamowy 
(pojedynczy, max. 1800 znaków),

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

e.

f. Promocja przedsięwzięcia - mailing 
1000 maili,

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

Promocja przedsięwzięcia - 
zamieszczenie ogłoszeń w prasie

Usługa za 1 ogłoszenie 
w prasie

g-

h. Promocja przedsięwzięcia - Usługa za 1 ogłoszenie
zamieszczenie ogłoszeń w Internecie w Internecie
Zapewnienie atrakcji podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego (1 
dzień/6h) - (w zakresie określonym 
w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia w pkt II ppkt. 9)

Usługa za 1 atrakcje typu 
warsztaty

i.

Zapewnienie atrakcji podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego (1 
dzień/6h) - (w zakresie określonym 
w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia pkt II ppkt. 9)

Usługa za 1 atrakcje typu 
konkurs/zabawy

J-

Zapewnienie występu artystycznego 
podczas przedsięwzięcia 
edukacyjnego

k. Usługa za min. 20 - 30 
minut występu

1. Zapewnienie produktów 
spożywczych na stoisku 
wystawienniczym (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia pkt II 
ppkt. 11)

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

Zapewnienie produktów edukacyjno- 
promocyjnych na stoisku 
wystawienniczym (w zakresie 
określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia pkt II 
ppkt. 12)_______________________

Usługa w ramach 1 
przedsięwzięcia

m.

3
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Usługa za 1 dzień/8h 
/osoba

Zapewnienie obsługi stoiska 
edukacyjnego podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego tj. 
animatorów zabaw/ obsługi stoiska

n.

Usługa za 1 dzieńSerwis stoiska edukacyjnego podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego w tym 
montaż, demontaż i wsparcie 
techniczne

o.

Usługa 1 szt.Opracowanie raportu z 
przedsięwzięcia edukacyjnego

P-

Transport namiotów, wyposażenia4.
i.-------!-l '____ J__1.

Jiuuna vuuivavjjiiv^u ■ umivi iuumt

promocyjnych Zamawiającego w 
rozbiciu na :
Zapewnienie transportu namiotów 
i wyposażenia

Cena brutto za 1 km - 1 
km do 50 km

a.

Zapewnienie transportu namiotów 
i wyposażenia

Cena brutto za 1 km - 
powyżej 50 km do 300

b.

km
Zapewnienie transportu namiotów 
i wyposażenia

Cena brutto za 1 km - 
powyżej 300 km

c.

Zapewnienie transportu materiałów 
promocyjnych z siedziby 
Zamawiającego na miejsce 
przedsięwzięcia edukacyjnego i z 
powrotem

Cena brutto za 1 km - 1 
km do 50 km

d.

Zapewnienie transportu materiałów 
promocyjnych z siedziby 
Zamawiającego na miejsce 
przedsięwzięcia edukacyjnego i z 
powrotem

Cena brutto za 1 km - 
powyżej 50 km do 300

e.

km

Zapewnienie transportu materiałów 
promocyjnych z siedziby 
Zamawiającego na miejsce 
przedsięwzięcia edukacyjnego i z 
powrotem

Cena brutto za 1 km - 
powyżej 300 km

f.

*Wartości poszczególnych pozycji będą zaokrąglane do pełnej wartości zgodnie z regułami matematycznymi.

UWAGA - Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie ceny wartości autorskich praw majątkowych dla utworu to 
równocześnie oświadcza, iż kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w 
wyniku wykonania umowy zgodnie z cennikiem nie przekroczy kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100).
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy łącznie na:

A. Zakup namiotów wystawienniczych i wyposażenia.
B. Kompleksową organizację i obsługę przedsięwzięć edukacyjnych.
C. Magazynowanie, serwisowanie, konserwację, transport i ubezpieczenie namiotów 

wystawienniczych i wyposażenia.

W RAMACH PUNKTU A WYKONAWCA ZAKUPI NAMIOTY WYSTAWIENNICZE
I WYPOSAŻENIA:

1. Specyfikacja namiotu nr 1 :
a) Wymiary 3x6 m (dlugość/szerokość) z tolerancją 0,5 m., wysokość wejścia ok. 2 m.;
b) Waga ok. 44 kg;
c) Możliwość rozstawienia na podłożu utwardzonym i nieutwardzonym;
d) Możliwość montażu lub demontażu przez maksymalnie 2 osoby w czasie 

nieprzekraczającym 20 minut;
e) Możliwość zwinięcia lub demontażu co najmniej jednej ze ścian w celu utworzenia 

otwartego stoiska;
f) Podłoga, komplet ścian i dach wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne 

tj. wodoodpornych i „trudnozapalnych”, zapewniających ochronę przed deszczem i izolację 
od podłoża, wykonany w kolorze białym;

g) System umożliwiający zabezpieczenie namiotu przed silnym wiatrem;
h) Wykonawca w ramach zakupu przekaże instrukcję montażu i demontażu namiotu oraz 

udzieli min. 2-letniej gwarancji na namiot.

2. Specyfikacja namiotu nr 2, typu gwiazda:
a) Wymiary po rozłożeniu 10m x lOm, wysokość ok 5 m;
b) Wysokość wejścia ok. 220 cm, szerokość wejścia ok. 382 cm;;
c) 1 maszt aluminiowy, 8 wejść;
d) Waga ok 77 kg;
e) Możliwość zwinięcia lub demontażu co najmniej jednej ze ścian w celu utworzenia 

otwartego stoiska
f) Komplet ścian, dach w kolorze białym i wykonane z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne tj. wodoodpornych i „trudnozapalnych”;
g) System umożliwiający zabezpieczenie namiotu przed silnym wiatrem;
h) Stabilna konstrukcja składająca się ze stalowej podstawy, masztu oraz korony;
i) Korba do łatwego wyciągania dachu po maszcie;
j) Możliwość montażu i demontażu przez maksymalnie 3 osoby.
k) Wykonawca w ramach zakupu przekaże instrukcję montażu i demontażu namiotu oraz 

udzieli min. 2-letniej gwarancji na namiot.

1
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3. Specyfikacja wyposażenia stoiska edukacyjnego Zamawiającego w ramach
poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych:
a) 4 kolorowe okrągłe stoliki dla dzieci o średnicy min 85 cm;
b) 16 kolorowych taboretów dopasowanych wysokością do stolików;
c) wykładzina sztuczna trawa, wymiar dopasowany do namiotu ty pu gwiazda;
d) 6 poduch/siedzisk wykonanych z materiałów z recyklingu, tj. przetworzonych zgodnie z 

zasadą gospodarki obiegu zamkniętego - całość musi być spójna i odporna na warunki 
atmosferyczne;

e) Plansza, typu puzzle, gra zewnętrzna 4x3m wraz z trwałym opakowaniem o tematyce 
związanej z guspudaiką udpadaim iuu uciiiuną puwienza, iu’u uioróżiiorodnością iip.

f) Przedłużacz elektryczny o długości 50 m na co najmniej 4 wejścia.
Dodatkowo:

g) 2 różne kostiumy - pełne kostiumy (stroje reklamowe) dostosowane do wzrostu 160-180 
cm. Kostiumy muszą zachęcać dzieci do interakcji, kostiumy nie mogą zawierać 
elementów nietrwałych, łatwo ulegających uszkodzeniu (np. odstających elementów 
kostiumu przytwierdzonych klejem); kostiumy powinny umożliwiać cyrkulację powietrza 
wewnątrz, widzenie, słyszenie, swobodne oddychanie, a także umożliwiać swobodne 
poruszanie się i chwytanie przedmiotów osobom w środku. Kostiumy muszą zawierać logo 
i nazwę Zamawiającego;

h) koszulki z krótkim rękawem, 100 % bawełny (15 szt.) oraz kurtki nieprzemakalne (15 szt.), 
w kolorystyce zgodnej z Systemem identyfikacji wizualnej MS, które będą 
wykorzystywane przez okres trwania umowy. Do Wykonawcy należeć będzie utrzymanie 
w czystości ubrań (każdorazowe pranie, czyszczenie), i zwrot po zakończeniu umowy.

4. Wykonawca zapewni komplet narzędzi do instalacji stoiska edukacyjnego Zamawiającego w 
ramach poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym namiotów i wyposażenia wraz 
z poręcznymi opakowaniami do transportu i przechowywania ww. namiotów i wyposażenia.

W RAMACH PUNKTU B ZAMAWIAJĄCY PLANUJE:

1. Kompleksową organizację przez Wykonawcę przedsięwzięć edukacyjnych, organizowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, których organizatorem jest inny podmiot niż 
Zamawiający, organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewidywana jest realizacja 5 przedsięwzięć w ramach pkt. B. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych 
planowanych w ramach punktu B. wynika z założeń działań edukacyjnych planowanych do realizacji 
przez Ministerstwo Środowiska w 2019 r., co oznacza, że ma charakter orientacyjny i nie będzie 
bezwzględnie wiążąca w trakcie realizacji umowy.
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II. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH NA KOMPLEKSOWĄ 
ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ EDUKACYJNYCH, W TYM:

1. Przygotowanie koncepcji scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym scenariusz przedsięwzięcia edukacyjnego na 
podstawie wytycznych Zamawiającego. Koncepcja scenariusza obejmie opracowanie między innymi:

• harmonogramu prac Wykonawcy w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego - od etapu 
przygotowania, aż do zakończenia przedsięwzięcia edukacyjnego,

• analizę grupy docelowej przedsięwzięcia edukacyjnego - cel, określenie grupy docelowej i jej 
liczebności,

• planu logistycznego przedsięwzięcia eduKacyjnego - opis działań operacyjnych zawierający 
wszelkie informacje dot. m.in. wymaganych umów, zgód, map lokalizacji, wyznaczonej 
powierzchni pod stoisko edukacyjne ( w tym przedstawi rekomendacje dotyczącą optymalnego 
rozstawienia stoisk/-a w formie graficznej), obsługi, oświetlenia, nagłośnienia, cateringu, 
transportu wyposażenia, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i obsługi (ochrona, policja, 
straż pożarna, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie) oraz analizę ryzyk - w zależności od 
formy udziału Zamawiającego w przedsięwzięciu edukacyjnym.

• szczegółowego programu przedsięwzięcia edukacyjnego,
• scenariusza atrakcji/animacji dla uczestników podczas przedsięwzięcia edukacyjnego,
• planu promocji przedsięwzięcia edukacyjnego zawierającego narzędzia, komunikaty i 

zakładane minimalne wskaźniki dotarcia,
• analizy możliwości nawiązania bezkosztowego partnerstwa z organizacjami społecznymi i 

biznesowymi przy organizacji przedsięwzięcia edukacyjnego (informacje i zasady dotyczące 
partnerstwa znajdują się w dalszej części specyfikacji),

• kosztorys przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym wartość autorskich praw majątkowych dla 
poszczególnych utworów.

2. Koordynator przedsięwzięcia edukacyjnego

Przy realizacji każdego zamówienia wykonawczego Wykonawca wyznaczy koordynatora, który będzie 
sprawował nadzór nad pracą wszystkich osób i służb zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia 
edukacyjnego oraz będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym. Do jego 
obowiązków należeć będzie również dbanie o prawidłowy przebieg całego przedsięwzięcia, zgodnie 
z koncepcją scenariusza oraz reagowanie na sytuacje nieoczekiwane jak również na nieprawidłowości 
wskazane przez Zamawiającego.

Wyznaczony koordynator musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w organizacji eventow 
plenerowych.

Zamawiający oczekuje pełnej dyspozycyjności koordynatora w dniu przedsięwzięcia edukacyjnego, 
i nie dopuszcza łączenia tej funkcji w tym dniu z innymi dodatkowymi funkcjami związanymi 
z organizacją tego przedsięwzięcia.

3. Promocja przedsięwzięcia edukacyjnego

Wykonawca przeprowadzi każdorazowo akcję promocyjną przedsięwzięcia edukacyjnego, 
w szczególności: każdorazowo opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym materiały promocyjne, w tym 
m.in: informacje o przedsięwzięciu edukacyjnym, plakat, baner internetowy, projekt mailingu.
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Wykonawca opracuje materiały w formie przeznaczonej do druku lub wykorzystania w Internecie, 
zgodnie z Systemem identyfikacji wizualnej Zamawiającego, a także wydrukuje materiały tj. plakat 
promujący przedsięwzięcie max. 100 szt. (format A2) oraz max. 200 szt. ulotek (format A5, 4+4, 8 
stron) w przypadku przedsięwzięć edukacyjnych, których inicjatorem jest Zamawiający, natomiast w 
przypadku gdy inicjatorem jest inny podmiot niż Zamawiający, max. 20 szt. plakatu oraz max. 200 szt. 
ulotek, zgodnie z zamówieniem wykonawczym.

Planowane do wykorzystania formy promocji to m.in.: zamieszczanie ogłoszeń w prasie i Internecie, 
mailing do potencjalnych uczestników (np. gmin, szkół, instytucji). Forma promocji przedsięwzięcia 
edukacyjnego zależna będzie od grupy docelowej i będzie każdorazowo określana w zamówieniu 
wykonawczym.

Zamawiający każdorazowo w zamówieniu wykonawczym będzie wyznaczać minimalne wskaźniki 
dotarcia, do których osiągnięcia zobowiązany będzie Wykonawca. Wskaźniki będą wyrażone jako 
procent grupy docelowej zgodnie z koncepcją scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego.

Zamawiający zezwala na pozyskanie lokalnych patronów medialnych, którzy w ramach współpracy z 
Wykonawcą będą informować o przedsięwzięciu edukacyjnym w lokalnych mediach (radio, telewizja, 
prasa, portale internetowe, media relations).

4. Zabezpieczenie lokalizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym oznakowanie jego terenu

W przypadku przedsięwzięć edukacyjnych, których inicjatorem jest inny podmiot niż Zamawiający, 
Wykonawca pokryje m.in. opłaty związane z dostępem do mediów (tj. prąd, woda, Internet). W 
przypadku przedsięwzięć biletowanych, Wykonawca pokryje koszt udziału w przedsięwzięciu 
pracowników Zamawiającego (1-6 osób) i Wykonawcy w liczbie wskazanej w zamówieniu 
wykonawczym.

W przypadku przedsięwzięć edukacyjnych, których inicjatorem jest Zamawiający, Wykonawca dokona 
wyboru lokalizacji, sprawdzi dostępność we wskazanym terminie i zarezerwuje miejsce organizacji 
przedsięwzięcia edukacyjnego. Wybór miejsca przedsięwzięcia zostanie dokonany przez 
Zamawiającego w konsultacji z Wykonawcą, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
propozycji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów i wymogów związanych z organizacją 
przedsięwzięć (np. zapewnienie toalet, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, zapewnienie oprawy 
muzycznej i związanych z tym opłatna ZAiKS lub innych, itp.) umożliwiających organizację 
przedsięwzięcia na wybranym terenie, w tym pokryje m.in. opłaty związane z dostępem do mediów (tj. 
prąd, woda, internet), w terminach uwzględniających przygotowanie, realizację oraz uprzątnięcie terenu 
po przedsięwzięciu edukacyjnym.

Przy organizacji bądź udziale w przedsięwzięciu edukacyjnym Wykonawca oznakuje teren zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym oraz uwzględnieni aspekty środowiskowe przez zorganizowanie na 
miejscu przedsięwzięcia edukacyjnego co najmniej:

a) w ramach kompleksowej organizacji Wykonawca zapewni i ustawi (zamontuje):
• min. 15 pakietów po 5 koszy na selektywną zbiórkę odpadów wraz z min. 3 

tablicami informacyjnymi jak segregować odpady, zgodnie z Jednolitym 
Systemem Segregacji Odpadów,

4



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

• stojaki na rowery (min. 15 stanowisk) wraz informacją o braku odpowiedzialności 
za pozostawienie rowerów bez zabezpieczenia;

b) w ramach udziału Zamawiającego w przedsięwzięciu organizowanym przez inny 
podmiot niż Zamawiający, Wykonawca zapewni i ustawi (zamontuje):
• min. 5 pakietów po 5 koszy na selektywną zbiórkę odpadów wraz z min. 3 

tablicami informacyjnymi jak segregować odpady, zgodnie z Jednolitym 
Systemem Segregacji Odpadów,

• stojaki na rowery (min. 5 stanowisk) wraz informacją o braku odpowiedzialności 
za pozostawienie rowerów bez zabezpieczenia.

Wykonawca w trakcie trwania przedsięwzięcia edukacyjnego jest zobowiązany dbać o czystość terenu 
(rozstawić i opróżniać kosze na śmieci lub obręcze z workami) i po jego zakończeniu zobowiązany jest 
posprzątać cały teren wraz z oznaczeniami. Wywóz odpadów i nieczystości zapewnia Wykonawca.

5. Zapewnienie transportu namiotów wystawienniczych oraz wyposażenia z miejsca 
magazynowania na miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego, i z powrotem

6. Zapewnienie transportu materiałów informacyjno-promocyjnych z siedziby 
Zamawiającego na miejsce przedsięwzięcia edukacyjnego, i z powrotem. Materiały będą 
zapakowane i przygotowane do transportu. Maksymalna waga materiałów w jednym 
transporcie wyniesie 300 kg

7. Zapewnienie serwisu i obsługi technicznej stoiska edukacyjnego

Serwis będzie obejmował montaż i demontaż stoiska edukacyjnego; obsługę techniczną tego stoiska 
podczas przedsięwzięcia edukacyjnego, w tym zapewnienie poprawnego działania urządzeń 
wchodzących w skład stoiska edukacyjnego. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie będzie 
zapewniał dostępu do prądu, Wykonawca zapewni agregat/akumulator o parametrach wystarczających 
do utrzymania pracy laptopa i rzutnika multimedialnego oraz ewentualnych innych atrakcji 
przewidzianych na stoisku przez 8 godzin.

8. Zapewnienie obsługi podczas przedsięwzięcia edukacyjnego

Animatorzy wyznaczeni do obsługi stoiska muszą dysponować znajomością języka polskiego 
i angielskiego w stopniu komunikatywnym. Animatorzy zabaw dla dzieci muszą wykazać się minimum 
rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Liczba osób do obsługi oraz zakres czasowy ich pracy będą każdorazowo określane 
w zamówieniu wykonawczym, nie może jednak przekroczyć 15 osób dla jednego przedsięwzięcia 
i 8 godzin pracy dziennie.

W przypadku przedsięwzięcia edukacyjnego organizowanego przez Zamawiającego, Wykonawca 
zapewni konferansjera, którego zadaniem będzie m.in. zapowiadanie poszczególnych punktów 
programu, informowanie o organizatorach przedsięwzięcia edukacyjnego oraz zachęcanie do udziału 
w poszczególnych atrakcjach/animacjach.

9. Zapewnienie atrakcji na stoisku edukacyjnym podczas przedsięwzięcia edukacyjnego
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Wykonawca zrealizuje każdorazowo program przedsięwzięcia edukacyjnego zgodnie z zaakceptowaną 
koncepcją scenariusza. Wykonawca w ramach atrakcji przedsięwzięcia przewidzi realizację warsztatów, 
konkursów, gier, występu artystycznego typu teatrzyk ekologiczny dla najmłodszych (występ min. 20 
-30 min.) i innych atrakcji zaproponowanych przez Wykonawcę w ramach koncepcji scenariusza. 
Zamawiający każdorazowo będzie wskazywał liczbę planowanych do realizacji atrakcji.

Wykonawca każdorazowo zapewni niezbędne akcesoria, zgodnie z zaakceptowanym programem 
przedsięwzięcia, typu: zabawki, gry', farby i akcesoria papiernicze, produkty do konstruowania 
zabawek/ozdób z recyklingu (maksymalnie 200 kompletów w przypadku kompleksowej organizacji 
przedsięwzięcia przez Wykonawcę, a 100 szt. w przypadku udziału Zamawiającego w przedsięwzięciu 
organizowanym przez inny podmiot niz Zamawiający ). Produkty te będą oezpieczne dia uczestniicow 
zabaw, czyli dostosowane do wieku, oraz będą posiadać odpowiednie certyfikaty jakościowe 
i ekologiczne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości powyższych akcesoriów, co zostanie określone 
w zamówieniu wykonawczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości powyższych 
akcesoriów, co zostanie określone w zamówieniu wykonawczym. W takim przypadku rozliczenie 
nastąpi w oparciu o faktury wykonawcy lub podwykonawców i marżę.

10. Nawiązanie partnerstwa z organizacjami społecznymi i biznesowymi, zgodnie z 
ostateczną koncepcją scenariusza przedsięwzięcia edukacyjnego

Zamawiający dopuszcza bezkosztową współpracę z przedsiębiorstwami komercyjnymi w ramach 
prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności CSR. Możliwości promocji partnera (np. 
wykorzystania logo i nazwy partnera) w ramach współorganizowanego przedsięwzięcia będą 
proporcjonalne do wkładu organizacyjnego i finansowego partnera i podlegają negocjacjom. Negocjacje 
będą prowadzone przeż Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Porozumienia dotyczące 
partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia zawierane będą przez Wykonawcę i potencjalnych 
partnerów. Zamawiający nie będzie stroną porozumień.

11. Zapewnienie produktów spożywczych na stoisku edukacyjnym podczas przedsięwzięcia 
edukacyjnego

Wykonawca każdorazowo zapewni na stoisku na użytek pracowników Zamawiającego (dla 
maksymalnie sześciu osób) produkty spożywcze typu: zimne napoje, wodę, kawę, herbatę, ciastka, słone 
przekąski, kanapki, owoce (produkty ekologiczne, w tym oznakowane Fair Trade). Dokładna ich lista 
zostanie określona w zamówieniu wykonawczym.

Ponadto w ramach produktów spożywczych Wykonawca zapewni dla uczestników przedsięwzięcia 
edukacyjnego owoce sezonowe, ekologiczne produkty pochodzenia lokalnego, które będą rozdawane 
podczas przedsięwzięcia dla uczestników (maksymalnie 200 szt. w przypadku kompleksowej 
organizacji przedsięwzięcia, i 100 szt. w przypadku udziału Zamawiającego w przedsięwzięciu 
organizowanym przez inny podmiot niż Zamawiający). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany 
ilości powyższych produktów spożywczych co zostanie określone w zamówieniu wykonawczym. W 
takim przypadku rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury wykonawcy lub podwykonawców i marżę.

W przypadku zapewnienia produktów spożywczych na stoisko Wykonawca zobowiązuje się do nie 
stosowania jednorazowych opakowań, sztućców i naczyń z tworzyw sztucznych. Produkty przewozić
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w skrzyniach wielokrotnego użytku np. owoce sezonowe w skrzyniach drewnianych. Wykonawca 
każdorazowo zaproponuje inne pro-środowiskowe rozwiązania w koncepcji scenariusza 
przedsięwzięcia edukacyjnego.

12. Zapewnienie produktów promocyjno-edukacyjnych na stoisku edukacyjnym podczas 
przedsięwzięcia edukacyjnego.

Wykonawca zapewni małe rośliny „antysmogowe” (w małych doniczkach) charakteryzujące się 
wysokim pochłanianiem szkodliwych substancji z powietrza, a także małe sadzonki drzew i krzewów 
do dystrybuowania podczas przedsięwzięcia edukacyjnej. Zamawiający przewiduje dystrybucje min. 
200 szt. w przypadku organizącji przedsięwzięcia przez Zamawiającego, i min. 100 szt. w przypadku
liH^iałn Zamawifliappan w nrTPrlcipwTipriii nrcranizAwam/m nr-zp-z inn\/ nnHmint ni-ż 7 mci\vicuiir*v
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Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości powyższych produktów spożywczych co zostanie 
określone w zamówieniu wykonawczym. W takim przypadku rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury 
wykonawcy lub podwykonawców i marżę

13. Raport

Wykonawca każdorazowo opracuje raport w wersji elektronicznej, który będzie zawierał co najmniej:
- informacje jakościowe (m.in. w jaki sposób odbyła się promocja przedsięwzięcia 

edukacyjnego, gdzie zamieszczono informacje na temat przedsięwzięcia, print screen-y 
zamieszczonych na stronach internetowych informacji);

- dokumentację wskaźników dotarcia zastosowanych narzędzi promocji;
- informacje ilościowe (lista instytucji, do których wysłano informacje o przedsięwzięciu 

edukacyjnym, liczba uczestników przedsięwzięcia wraz z podaniem metody liczenia, 
liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych);

- dokumentację fotograficzną (min. 50 zdjęć, przekazanych na nośniku elektronicznym);
- spis powstałych utworów wraz z wartością praw autorskich do poszczególnych utworów.

Raport zostanie opracowany w terminie 5 dni roboczych od zakończenia przedsięwzięcia edukacyjnego.

14. Oznakowanie materiałów powstałych w ramach Umowy

Wszystkie materiały zakupione i powstałe w ramach umowy będą zgodne z Systemem identyfikacji
wizualnej MS oraz opatrzone:

a) logotypem Ministerstwa Środowiska1,
b) logotypem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej2 wraz 

z informacją „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”.

Zamawiający każdorazowo będzie akceptował zaproponowane oznakowanie przez Wykonawcę.

15. Inne

Dodatkowe, nieprzewidziane w cenniku usługi zapewnione przez Wykonawcę w ramach zamówienia 
wykonawczego będą akceptowane na etapie zatwierdzania koncepcji scenariusza przedsięwzięcia 
edukacyjnego, a następnie weryfikowane i rozliczane na podstawie faktur wykonawcy albo faktur 
podwykonawców i marży.

1 Zgodnie z księgą znaku: https://www.gov.pl/web/srodowisko/logo-ministerstwa-srodowiska
2 Zgodnie z księgą znaku: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania- 
przedsiewziec/
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W RAMACH PUNKTU C

Wykonawca zapewni ubezpieczenie namiotów wystawienniczych i wyposażenia na okres od dnia 
odbioru zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy do dnia odbioru zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy, na czas 
magazynowania oraz na czas montażu, funkcjonowania, demontażu, a także na czas transportu z i do 
miejsca realizacji przedsięwzięcia lub miejsca magazynowania, na kwotę nie niższą niż wartość 
namiotów i wyposażenia określoną w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy, w szczególności od: ognia, kradzieży, z 
tytułu dokonania czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią oraz innych zdarzeń 
losowych.

WT ~1 u mim r/-»T\, \*7, r\r AAmin Tł mmn An nu 'n r»
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napraw namiotów i wyposażenia oraz ich czyszczenia i konserwacji, w tym wymiany zużytych lub 
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych namiotów.

J

Uszkodzenia namiotów i wyposażenia powstałe na skutek działań Wykonawcy (np. niewłaściwego 
magazynowania, transportu, montażu i demontażu) będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
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