Lubelskie Towarzystw o Ornitologiczne
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, dn. 28 czerwca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/15/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”,
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych (dalej „Regulamin”)
w ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest:
zamówienie pn.:
Wykonanie strony internetowej projektu
Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie strony
internetowej dla potrzeb Projektu, jako podstrony istniejącej strony internetowej
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w Lublinie, w polskiej wersji
językowej.
1.2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej, która będzie podstroną strony
www.lto.org.pl z możliwością zarządzania treścią, przy wykorzystaniu następujących
języków programowania oraz narzędzi: PHP, JavaScript, JQuery, biblioteki SMARTY,
bazy danych MYSQL. Projektowana nazwa strony to www.puszcza.org.pl.
1.3. Wdrożenie strony internetowej poprzez zintegrowanie z istniejącym systemem
z naciskiem na zabezpieczenie jej przed włamaniami, wirusami, trojanami,
niechcianymi reklamami.
1.4. Strona powinna być zgodna ze standardami W3C.
1.5. Strona powinna być tak zaprojektowana aby w miarę realizacji projektu była możliwość
jej rozbudowy o dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb
Zamawiającego. Ponadto dział aktualności powinien być tak skonfigurowany aby była
możliwość importu treści do analogicznego działu na głównej stronie tj. www.lto.org.pl
1.6. Strona powinna posiadać zabezpieczenia przed niepowoływanym dostępem oraz
złośliwym oprogramowaniem.
1.7. Edytowanie zawartości strony musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie
wymagają znajomości języka HTML oraz CSS od Zamawiającego.
1.8. Uruchomienie strony internetowej.
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1.9. Obsługa i utrzymanie strony do 30.06.2020r.
1.10. Użyte narzędzia lub/i aplikacje nie mogą generować dodatkowych kosztów dla
Zamawiającego.
1.11. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownika Zamawiającego, do samodzielnej
pracy i możliwości edytowania zawartości strony internetowej.
1.12. Wszelkie wyżej wymienione prace Wykonawca wykona w ścisłej współpracy oraz
przy akceptacji Zamawiającego.
1.13. Przystosowanie i ulepszanie utworzonej strony internetowej w trakcie trwania
umowy poprzez zapełnianie jej danymi (tekstem, zdjęciami, plikami multimedialnymi
itp.) wskazanymi (dostarczonymi) przez Zamawiającego.
1.14. Aktualizacja strony internetowej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy tj. do
30.06.2020r.
1.15. Wspieranie Zamawiającego w sytuacjach awaryjnych.
1.16. Pozostałe stawiane wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia
określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
1.17. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
Lp.

Kod CPV

1.

72413000-8

Opis
Usługi w zakresie projektowania stron WWW

2. Warunki realizacji zamówienia:
2.1 Wykonawca powinien zrealizować powierzone mu zadania z należytą starannością,
uwzględniając wymagania Zapytania i sugestie Zamawiającego.
3. Sposób świadczenia usługi i płatności za realizację:
3.1 Świadczenie usługi następować będzie w systemie pracy zdalnej. Zamawiający zakłada
jednak w szczególnych przypadkach konieczność przyjazdu Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego, np. w przypadku niektórych konsultacji.
3.2 Płatność za realizację zamówienia: do 50% ceny ofertowej brutto płatna będzie po
wykonaniu strony internetowej, a pozostała część wynagrodzenia w rozbiciu miesięcznym
- płatność z dołu, w wysokości oraz proporcjonalnie do okresu trwania umowy.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania wraz z fakturą
VAT/rachunkiem ewidencji ilości godzin świadczonych usług, która dokumentować ma
faktyczny czas wykonania usługi w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 3.5.
3.4 Wykonawca sporządzi i przedłoży w przeciągu 4 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram prac i płac, proporcjonalnie do ilości
i przewidywanego zakresu czynności, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa
świadczenia usług przez Wykonawcę nie może być niższa niż wysokość minimalnej
stawki godzinowej wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.). Harmonogram prac i płac zostanie
zaakceptowany przez Zamawiającego albo zostaną do niego złożone uwagi przez
Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu prac i płac przez Zamawiającego
zobowiązuje Wykonawcę do przekazania podpisanego Harmonogramu prac i płac na
adres Zamawiającego: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.
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3.5 Harmonogram, o którym mowa w pkt 3.4 ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie,
co Strony uważają za zmianę nieistotną umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że
maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie
Wykonawcy.
4. Termin realizacji zamówienia
4.1. Przedstawienie projektu strony - w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania danych
dostarczonych przez Zamawiającego, niezbędnych do zaprojektowania strony. Wszelkie
zmiany i uzasadnione uwagi Zamawiającego do projektu strony będą nanoszone przez
Wykonawcę w ciągu dwóch dni roboczych. Strona zostanie uruchomiona w ciągu 3 dni od
akceptacji projektu strony przez Zamawiającego.
4.2. Utrzymanie funkcjonalności aplikacji i obsługa strony - przez okres od utworzenia strony
do 30.06.2020 r.
4.3. Strona wraz z systemem zarządzania treścią winna wykorzystywać wyłącznie technologie
umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój bez konieczności zakupu licencji, bądź
technologie umożliwiające dalsze wykorzystanie i rozwój przy użyciu oprogramowania
typu open source po okresie wskazanym w pkt 4.2.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w
art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub
wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z
15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
5.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5.4. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w tworzeniu stron internetowych (w tym
w projektowaniu, kodowaniu, tworzeniu szaty graficznej oraz umiejętność aktualizacji
witryny internetowej).
W celu potwierdzenia warunku, Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert określonego w
niniejszym Ogłoszeniu co najmniej trzy zlecenia/zamówienia z zakresu
projektowania i administracji stronami internetowymi – oświadczenie własne na
lub zgodnie wykazem zrealizowanych zamówień/zleceń zawartym w Formularzu
ofertowym (załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie dowodów, że
usługi wskazane w Formularzu ofertowym zostały zrealizowane należycie, a w
przypadku usług niezakończonych, że są realizowane należycie.
Dowody, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
5.5. W odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać
na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują usługi, odnośnie do
których takie zdolności są niezbędne. W przypadku gdy Wykonawca chce polegać na
zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie
takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku
podstaw do wykluczenia na takich zasadach, jak Wykonawca.
5.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na
takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
5.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metoda warunku
granicznego – spełnia/nie spełnia.
6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Sposób obliczenia ceny oferty
7.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres
czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym koszt przeniesienia praw autorskich
majątkowych.
7.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto. Stanowi ona ryczałtowe
wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik
nr 1 do Zapytania.
8. Kryteria i tryb oceny ofert
8.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
1) cena brutto za realizację usługi – waga 70%
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 70
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto
określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu).
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2) portfolio osoby/zespołu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
usługi – waga 30%
Sposób obliczenia wagi: Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym dane
osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz wskazanie dokładnych
adresów wykonanych przez te osoby stron) adresy 3 stron internetowych
zrealizowanych przez osobę/zespół osób skierowanych do realizacji usługi będącej
przedmiotem niniejszego Ogłoszenia. W przypadku wskazania większej ilości niż 3,
Zamawiający będzie brał pod uwagę 3 adresy wskazane jako pierwsze. W przypadku
wskazania mniejszej ilości adresów – oferta, jako niezgodna z wymogami Ogłoszenia,
nie będzie oceniana. W przypadku błędu we wskazaniu adresu strony skutkującego
niemożnością otwarcia strony – strona taka nie będzie oceniana. W przypadku
niewskazania danych osób skierowanych do realizacji zamówienia - oferta nie będzie
rozpatrywana. Podczas oceny oferty w przedmiotowym kryterium Wykonawca może
uzyskać maksymalnie 30 punktów, przyznawanych w następujący sposób:
- jakość stron: oceniana będzie estetyka stron, w tym szaty graficznej, poprawność
wyświetlania szaty graficznej i poprawność otwierania podstron, możliwość
wyszukania stron w jednej z popularnych wyszukiwarek internetowych.
Oceny dokonają co najmniej dwie osoby ze strony Zamawiającego w oparciu o swoją
wiedzę i doświadczenie oraz porównując ze sobą oferty poszczególnych
Wykonawców.
Wynik – oferta, która przedstawia najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej
Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
złożenia dodatkowych ofert cenowych.
8.2. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający
wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
9. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
9.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
9.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z wymogami w rozdz. 5 (zawarte
we wzorze Formularza oferty).
9.3. Wykaz zrealizowanych zleceń/zamówień - zawarty we wzorze Formularza oferty.
9.4. Portfolio dokumentujące doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji usługi –
zg. z kryterium wskazanym w pkt 8.1. ppkt 2 Ogłoszenia - zawarte we wzorze Formularza
oferty.
9.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych baz danych).
9.6. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
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bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
10. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
10.1. Ofertę należy złożyć:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej:
Wykonanie strony internetowej projektu
w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin
bądź
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: katarzyna.curylo@lto.org.pl.
W wiadomości wpisać tytuł: Wykonanie strony internetowej projektu.
10.2. Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2017 r. do godziny 12:00.
10.3. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 06.07.2017 r. o godzinie 12:05.
10.4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
10.5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie
powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
11.
Termin związania ofertą
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
11.3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu postępowania.
12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający
i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:
katarzyna.curylo@lto.org.pl.
13. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu
13.1.Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego Ogłoszenia
o zamówieniu.
13.2.Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
katarzyna.curylo@lto.org.pl
13.3.Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania
źródeł zapytania.
13.4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści
na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
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i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk,
tel. 663 502 134.
15. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych w projekcie umowy wg załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, niezwłocznie
po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.
16. Inne informacje dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu
16.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
16.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
16.4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji
na wykonaną stronę internetową. Gwarancja będzie obowiązywała w okresie od dnia
podpisania protokołu odbioru strony internetowej przez Zamawiającego do 30.06.2020r.
i będzie obejmować naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione
w trakcie trwania Umowy. Naprawa zgłoszonych usterek, błędów będzie dokonywana
przez Wykonawcę nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.
16.5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego udzieli zgody Zamawiającemu na
dowolne wykorzystanie rezultatów realizacji przedmiotu Zamówienia. Wykonawca
oświadcza, że przedmiot umowy nie został zgłoszony pod ochronę jakiejkolwiek
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz nie jest przedmiotem praw
osób trzecich.
16.6. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych, kodów źródłowych
oraz szablonów wyglądu strony. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje
w ramach wynagrodzenia umownego na następujących polach eksploatacji
obejmujących wyłączne prawo do:
1) utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich
dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot umowy
utrwalono w celu promocji i realizacji Projektu - wprowadzania do obrotu przy użyciu
wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo
egzemplarzy, wprowadzenie przedmiotu umowy do pamięci komputera;
3) w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części - wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w
całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym
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wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym
zamieszczenie i modyfikacja na stronach internetowych, nadawanie przy pomocy
sieci multimedialnej i teleinformatycznej, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i
telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i
nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i
integralne nadawanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
4) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów stron;
5) prawo do swobodnego używania i korzystania, w tym wykorzystanie dla celów
realizacji Projektu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji
Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących na terenie kraju oraz za granicą.
16.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie
musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być
udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
16.8. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
16.9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
16.10. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca zostanie wykluczony.
16.11. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
16.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszenia o zamówieniu stosuje się
zapisy Regulaminu (Załącznik nr 3).

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień

Zatwierdził pod względem
merytorycznym i formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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Nr postępowania: SOLSKA/15/2017

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________
Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel._________________________________ e-mail ________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________1
odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu pt.:
Wykonanie strony internetowej projektu
Zamówienie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Oświadczam(my):
I. Za wykonanie przedmiotu zamówienia (zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie strony
internetowej dla potrzeb Projektu, jako podstrony istniejącej strony internetowej Lubelskiego
Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w Lublinie, w polskiej wersji językowej oraz
pozostałych postanowień Ogłoszenia o zamówieniu).
oferujemy łączną cenę brutto, w tym należny podatek VAT
Łączna cena brutto: ….....................................................................................zł1
słownie................................................................................................................................. zł1
II. W celu oceny oferty wg. kryterium: portfolio osoba/zespół osób skierowanych do
realizacji usługi tj. ................................................................................................... (imię,
nazwisko/imiona, nazwiska osób) oraz wskazujemy następujące adresy wykonanych przez tę
osobę/zespół osób stron internetowych (zg. z kryterium oceny ofert, pkt 8.1. ppkt 2
Ogłoszenia)1:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam (my), że:
1. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.

11

2. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
3. Spełniam(my) warunki dotyczące warunków zdolności technicznej i zawodowej wymagane
Ogłoszeniu o zamówieniu, na potwierdzenie czego wskazuję(my), że należycie
wykonałem następujące zlecenia/zamówienia z zakresu projektowania i administracji
stronami internetowymi (zg. z warunkiem wiedzy i doświadczenia opisanym w pkt 5.4. lit.
a) Ogłoszenia o zamówieniu):
Data
wykonania
Na czyją rzecz
Zakres/Przedmiot
L.p.
(dzień,
zamówienie/zlecenie
zamówienia/zlecenia
miesiąc,
było wykonane
rok)

Zamówienie/zlecenie
zrealizowaliśmy sami
bądź
Polegamy na
zasobach innego
podmiotu

1.

2.

3.

4. Przedmiotowe zamówienie zrealizuję(my)
o zamówieniu.

w terminie określonym

w Ogłoszenia

5. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
7. Oświadczam(my), że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
8. Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby powołujemy się w celu spełnienia warunków
zdolności technicznej i zawodowej nie podlegają wykluczeniu z tytułu sytuacji określonych
w pkt 1 i 2 powyżej (dotyczy sytuacji, w której Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów).
Uwaga!
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami,
przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.
Wówczas takie zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
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9.

[nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom]1:

Lp.

Część zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierza podwykonawcy

Firma podwykonawcy

1

2

3

1

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1
(1) ..............................................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach.

-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

____________________
1
odpowiednio wpisać

1

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
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Nr postępowania: SOLSKA/15/2017

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA NR 15/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74,
lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 reprezentowanym przez:
 Marzenę Puzio - Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
oddzielnie każda nazywana także „Stroną” a łącznie nazywanych „Stronami”.
Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr
SOLSKA/15/2017, prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, (dalej: „postępowanie”), dotyczącego zamówienia pt. Wykonanie strony
internetowej projektu, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków
zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, zwanego dalej
„Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1. Przedmiot Umowy.
1. Zamawiający na warunkach ustalonych w niniejszej Umowie zleca Wykonawcy,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Wykonanie strony internetowej
Projektu” polegającą na zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu strony internetowej
(zwanej dalej „stroną internetową”) dla potrzeb Projektu, jako podstrony istniejącej strony
internetowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w Lublinie, wraz ze
wszystkimi obowiązkami określonymi w Umowie, Ogłoszeniu o zamówieniu, pozostałych
załącznikach do Umowy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym:
a) wykonanie projektu graficznego strony internetowej, która będzie podstroną strony
www.lto.org.pl z możliwością zarządzania treścią, przy wykorzystaniu następujących
języków programowania oraz narzędzi: PHP, JavaScript, JQuery, biblioteki SMARTY,
bazy danych MYSQL. Projektowana nazwa strony to www.puszcza.org.pl,
b) wdrożenie strony internetowej poprzez zintegrowanie z istniejącym systemem
z naciskiem na zabezpieczenie jej przed włamaniami, wirusami, trojanami, niechcianymi
reklamami,
c) strona internetowa powinna być zgodna ze standardami W3C,
d) strona internetowa powinna być tak zaprojektowana aby w miarę realizacji projektu była
możliwość jej rozbudowy o dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności
od potrzeb Zamawiającego. Ponadto dział aktualności powinien być tak skonfigurowany
aby była możliwość importu treści do analogicznego działu na głównej stronie tj.
www.lto.org.pl,
e) strona internetowa powinna posiadać zabezpieczenia przed niepowoływanym dostępem
oraz złośliwym oprogramowaniem,
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2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

f) edytowanie zawartości strony internetowej musi być możliwe za pośrednictwem
narzędzi, które nie wymagają znajomości języka HTML oraz CSS od Zamawiającego,
g) uruchomienie strony internetowej,
h) obsługa i utrzymanie strony internetowej do 30.06.2020r.,
i) użyte narzędzia lub/i aplikacje nie mogą generować dodatkowych kosztów dla
Zamawiającego,
j) Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownika Zamawiającego, do samodzielnej pracy
i możliwości edytowania zawartości strony internetowej,
k) wszelkie wyżej wymienione prace Wykonawca wykona w ścisłej współpracy oraz przy
akceptacji Zamawiającego,
l) przystosowanie i ulepszanie utworzonej strony internetowej w trakcie trwania Umowy
poprzez zapełnianie jej danymi (tekstem, zdjęciami, plikami multimedialnymi itp.)
wskazanymi (dostarczonymi) przez Zamawiającego,
m) aktualizacja strony internetowej przez Wykonawcę w trakcie trwania Umowy tj. do
30.06.2020r.,
n) wspieranie Zamawiającego w sytuacjach awaryjnych.
Świadczenie usługi następować będzie w systemie pracy zdalnej. Zamawiający zakłada
jednak w szczególnych przypadkach konieczność przyjazdu Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego, np. w przypadku niektórych konsultacji.
Strona internetowa wraz z systemem zarządzania treścią winna wykorzystywać wyłącznie
technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój bez konieczności zakupu
licencji, bądź technologie umożliwiające dalsze wykorzystanie i rozwój przy użyciu
oprogramowania typu open source po okresie wskazanym w §2 ust. 3 Umowy.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy
wraz z wymaganiami co do zasad i sposobu ich wykonania określa Umowa wraz z
załącznikami, w tym Ogłoszenie o zamówieniu oraz przepisy prawa.
W zamian za zgodne z Umową zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje
Wynagrodzenie określone w §6 ust. 1 Umowy.
§2. Termin obowiązywania Umowy. Terminy realizacji Umowy.
Strony ustalają, że Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony Umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt strony internetowej - w ciągu 21 dni
roboczych od dnia otrzymania danych dostarczonych przez Zamawiającego, niezbędnych
do zaprojektowania strony internetowej. Wszelkie zmiany i uzasadnione uwagi
Zamawiającego do projektu strony internetowej będą nanoszone przez Wykonawcę w ciągu
dwóch dni roboczych. Strona internetowa zostanie uruchomiona przez Wykonawcę w ciągu
3 dni od akceptacji projektu strony internetowej przez Zamawiającego.
Utrzymanie funkcjonalności strony internetowej/aplikacji i obsługa strony internetowej przez
Wykonawcę - przez okres od utworzenia strony internetowej do 30.06.2020 r.
Wykonawca sporządzi i przedłoży w przeciągu 4 dni roboczych od dnia podpisania Umowy
do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram prac i płac, proporcjonalnie do ilości i
przewidywanego zakresu czynności, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa świadczenia
usług przez Wykonawcę nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej
wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008,
z późn. zm.). Harmonogram prac i płac zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego albo
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zostaną do niego złożone uwagi przez Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu prac i
płac przez Zamawiającego zobowiązuje Wykonawcę do przekazania podpisanego
Harmonogramu prac i płac na adres Zamawiającego: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234
Lublin.
5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie, co
Strony uważają za zmianę nieistotną umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że maksymalna
wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy.
6. Naprawa zgłoszonych usterek i błędów będzie dokonywana przez Wykonawcę w ramach
gwarancji na wykonaną stronę internetową nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od
momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji i wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego w formie wskazanej przez
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania
zapytania.
§3. Wymagania dotyczące Wykonawcy.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami niniejszej Umowy,
w tym w szczególności Ogłoszenia o zamówieniu oraz, że posiada wszystkie niezbędne
umiejętności do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy leży w granicach jego
możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które
mogą uniemożliwić jego wykonanie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których
wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się
od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów,
poddostawców lub podwykonawców.
§ 4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie
z Umową, wszystkimi wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, Ofertą
Wykonawcy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej, jak również przy zachowaniu najwyższej staranności wymaganej od
profesjonalisty.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę stanowiącą przedmiot Umowy zgodnie z
Harmonogramem prac i płac, jak również z zachowaniem wszystkich pozostałych terminów
realizacji obowiązków określonych bądź wynikających z Umowy, w szczególności
Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Umowa będzie realizowana przez osobę/zespół osób, których portfolio Wykonawca
przedstawił w ofercie. W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawca
zapewni inne, których doświadczenie jest nie mniejsze od wskazanego w ofercie – w tym
celu wykonawca przedstawi portfolio nowych osoby/osób, a Zamawiający oceni je na
zasadach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Wykonawca do realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się innymi podmiotami,
osobami trzecimi na zasadach ustalonych w Umowie/ Ogłoszeniu o zamówieniu,
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w szczególności powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom na zasadach
ustalonych w Umowie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania innych
podmiotów, osób trzecich, tak jak za własne działania i zaniechania zgodnie z art. 474
Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Umowa przewiduje inną niż zasada winy zasadę
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy to Wykonawca na tej samej
zasadzie odpowiada także wobec Zamawiającego za działania tych podmiotów, osób
trzecich.
5. Wykonawca udziela w ramach Umowy Zamawiającemu gwarancji na wykonaną stronę
internetową. Gwarancja obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru strony
internetowej przez Zamawiającego do 30.06.2020r. i obejmuje naprawę wszelkich usterek
oraz błędów, które zostaną ujawnione w trakcie trwania Umowy.
§5. Prawa i Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy,
w szczególności:
a) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu prac i płac, oraz terminów
określonych bądź wynikających z Umowy, w tym Ogłoszenia o zamówieniu,
b) przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) lub udzielania w innej
uzgodnionej z Wykonawcą formie informacji niezbędnych dla Wykonawcy
do prawidłowego wykonywania Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego lub
wynikających z Zapytania ofertowego,
c) zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach
i w terminach określonych w §6 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnej pracy i możliwości edytowania zawartości
strony internetowej.
3. Zamawiający jest uprawniony wykonywać oraz dokumentować stwierdzone
nieprawidłowości przy realizacji Umowy w każdym czasie, dowolną metodą i w dowolny
sposób.

1.

2.

3.

4.

§6. Wynagrodzenie.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………. zł
brutto (słownie: ……………………………………………………………) za należycie
zrealizowany, w terminach określonych w § 2 Umowy, przedmiot Umowy określony w § 1
Umowy.
Płatność za realizację przedmiotu Umowy: do 50% kwoty brutto określonej w ust. 1 płatna
będzie po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego strony
internetowej, co zostanie potwierdzone protokołem zgodnie z wzorem Załącznika nr 3 do
Umowy, a pozostała część wynagrodzenia w rozbiciu miesięcznym - płatność z dołu w
wysokości oraz proporcjonalnie do okresu trwania Umowy zgodnie z Harmonogramem prac
i płac.
Warunkiem dokonania zapłaty za wykonanie strony internetowej będzie podpisanie przez
Strony Umowy bez zastrzeżeń protokołu odbioru strony internetowej, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do Umowy.
Warunkiem dokonania zapłaty za pozostałą część wynagrodzenia w rozbiciu miesięcznym,
po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi jest zobowiązanie Wykonawcy do
prowadzenia i przekazywania wraz z fakturą VAT/rachunkiem ewidencji ilości godzin
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świadczonych usług, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania usługi w danym
miesiącu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Umowy.
5. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do Umowy.
6. Wartość umowy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy związane z
wykonywaniem Umowy.
7. Podstawę płatności będą stanowić prawidłowo wystawione faktury VAT/rachunki,
sporządzone przez Wykonawcę. Faktura/rachunek powinna być wystawiona w sposób
następujący Nabywca: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin,
NIP: 712-016-94-26. Nabywca jest podatnikiem podatku VAT.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu Umowy płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w Banku xxxxxxxxxxxx nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w ciągu 14
dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy wymaga Aneksu do Umowy.
8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub
z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn nieprawidłowości w wystawieniu
faktury/rachunku oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania przez
Zamawiającego faktury/rachunku korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten
okres.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie nie będzie podlegało waloryzacji, z
zastrzeżeniem §6 ust. 11 – 13 Umowy.
11. Zamawiający, poza zmianami Umowy przewidzianymi w §10 Umowy, dopuszcza na
zasadach określonych w §6 ust. 11 – 13 Umowy zmianę wysokości Wynagrodzenia także
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej Umowy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie,
może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany Wynagrodzenia. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może
nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
12. W razie zmiany, o której mowa w §6 ust. 11 Umowy przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia", o której mowa w ustępie 11 powyżej należy rozumieć sumę wzrostu
kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości
wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej
części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
13. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w §6 ust. 11 Umowy jest złożenie
uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zgodnie z postanowieniem
§10 ust. 2 i 3 Umowy.
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§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za wszelkie szkody, skutki i następstwa zdarzeń wynikłe wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje
w szczególności wszelkie obowiązki i czynności objęte przedmiotem Umowy, wynikające
z Umowy, w tym Zapytania ofertowego, Oferty Wykonawcy, przepisów prawa. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich w szczególności za
szkody we wszelkich dobrach Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe podczas i w
związku z realizacją przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także
wszelkie szkody na dobrach Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także
w pełnym zakresie wszelkie szkody wyrządzone przez osoby, którymi Wykonawca się
posługiwał przy wykonaniu Umowy lub, którym powierzył wykonanie czynności objęte
przedmiotem Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§8. Kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) w przypadku rozwiązania i/lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w przypadkach opisanych w §9 ust. 1 Umowy, §9 ust. 2
Umowy w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 Umowy;
Zamawiający po rozważeniu konkretnego przypadku i istotnych dla niego okoliczności
popełnionego naruszenia Umowy może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w ustalonych
poniżej wysokościach w następujących przypadkach naruszeń Umowy:
a) w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2, w
wysokości 0,3% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
za każdy termin, którego opóźnienie dotyczy,
b) w przypadku niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego terminu:
przeprowadzenia szkolenia w wysokości 0,5% wartości Umowy, o której mowa w § 6
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, za każdy termin, którego opóźnienie dotyczy.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą
być potrącane przez Zamawiającego z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na
co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę. W przypadku braku możliwości
potrącenia kar umownych, Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do
wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych
w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu rozwiązania
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn opisanych w §9 ust. 5 Umowy w wysokości 10%
Wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie zgłoszonych nieprawidłowości w
wykonaniu prac objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający – poza innymi uprawnieniami
wynikającymi z faktu niewykonania należytego Umowy przez Wykonawcę - może także
zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu w zastępstwie Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie.
Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do potrącenia pełnego kosztu w/w
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wykonania zastępczego przez podmiot trzeci z należności Wykonawcy z tytułu niniejszej
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

§9. Odstąpienie do Umowy, rozwiązanie / wypowiedzenie Umowy.
Zamawiający uprawniony jest rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania przez
Wykonawcę w terminie realizacji jakiegokolwiek obowiązku/obowiązków przewidzianych
Umową bez uzasadnionej przyczyny i pomimo otrzymania od Zamawiającego wezwania do
rozpoczęcia wykonywana tego obowiązku/obowiązków.
Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 – dniowego okresu
wypowiedzenia w następującym przypadku gdy łączna wysokość kar umownych
naliczonych na podstawie §8 Umowy przekroczy 10% Wynagrodzenia określonego w §6
ust. 1 Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania/
wypowiedzenia przez Zamawiającego zgodnie z §9 ust. 1 Umowy i/lub §9 ust. 2 Umowy
Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu za
wykonaną część Umowy – odpowiednio do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy.
Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie, rozwiązanie lub wypowiedzenie nie wyłącza prawa
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych
postanowieniami Umowy, ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu
wypowiedzenia, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za realizację Umowy przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i
w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed
wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania,
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 – dniowy termin do dokonania płatności
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania Zamawiającemu.
Odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie.
Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia od Umowy, jak również do jej
rozwiązania/wypowiedzenia nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od
Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia na zasadach ogólnych wynikających
z przepisów prawa.
§ 10. Zmiany Umowy.
Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość zmian postanowień Umowy w
stosunku do treści Oferty Wykonawcy na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
do realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej i z uwzględnieniem poniższych warunków ich wprowadzenia:
a) dopuszcza się zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, terminów
realizacji obowiązków przewidzianych Umową, w tym Ogłoszenia o zamówieniu,
z możliwością w przypadku takich zmian zmiany Wynagrodzenia za realizację
przedmiotu Umowy, w przypadku:
(i) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Umowy,
(ii) wystąpienia „siły wyższej”, przy czym pod pojęciem „siła wyższa” strony
rozumieją wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą
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2.

3.

4.
5.
6.

Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po
podpisaniu Umowy;
(iii) w razie wystąpienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które nie
występowały w dacie zawarcia Umowy i które są niezależne od Stron Umowy,
w których taka zmiana będzie konieczna do należytego wykonania Umowy;
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.
Każda ze Stron może zaproponować drugiej stronie zmianę Umowy przez złożenie
pisemnej propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1
oraz dodatkowo spełnienia następujących przesłanek:
a) w przypadkach każdej ze zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w
oparciu o przesłanki wymienione w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu - jeżeli
wprowadzenie proponowanych zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy,
Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi
określone w §10 ust. 2 Umowy wraz z tą propozycją przedłoży:
a) opis proponowanych zmian,
b) szacunki dotyczące wpływu zmian na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i na
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, wraz z uzasadnieniem,
c) uzasadnienie propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek dokonania zmiany, a na
żądanie drugiej Strony również dowody zaistnienia przesłanek oraz uzasadniających
propozycje zmian Umowy.
Zmiany osobowe, tj. zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, oraz
zmiana przedstawicieli Stron nie stanowią zmiany Umowy.
Zmiana Umowy winna być dokonania na piśmie pod rygorem nieważności w formie Aneksu
do Umowy podpisanego przez obie Strony.
W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
a. zmianie adresu siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
b. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c. zmianie rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 11. Siła wyższa.
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, przy czym pod pojęciem
„siła wyższa” Strony rozumieją wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i pozostające
poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące
po podpisaniu Umowy.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być szczegółowo udokumentowane przez Stronę
powołującą się na tę okoliczność.
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§ 12. Prawa autorskie.
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy
udziela zgody Zamawiającemu na dowolne wykorzystanie rezultatów realizacji przedmiotu
Umowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie został zgłoszony pod ochronę
jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz nie jest
przedmiotem praw osób trzecich.
2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych, kodów źródłowych oraz
szablonów wyglądu strony internetowej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich
następuje w ramach wynagrodzenia umownego na następujących polach eksploatacji
obejmujących wyłączne prawo do:
1) utrwalania i zwielokrotniania, wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich
dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne,
nośniki magnetooptyczne);
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot Umowy
utrwalono w celu promocji i realizacji Projektu - wprowadzania do obrotu przy użyciu
wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo
egzemplarzy, wprowadzenie przedmiotu Umowy do pamięci komputera;
3) w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części - wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w
całości lub w części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym
zamieszczenie i modyfikacja na stronach internetowych, nadawanie przy pomocy sieci
multimedialnej i teleinformatycznej, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i
telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne
nadawanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne
udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
4) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów stron;
5) prawo do swobodnego używania i korzystania, w tym wykorzystanie dla celów realizacji
Projektu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji Zamawiającego i
podmiotów z nim współpracujących na terenie kraju oraz za granicą.
3. Strony uzgadniają, iż Zamawiający nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie prawa
autorskiego do utworu zależnego (wykonywanie zależnego prawa autorskiego) z chwilą
przekazania Wykonawcy należnego mu zgodnie z Umową wynagrodzenia. Wraz z
przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo własności nośników, na których został utrwalony przedmiot Umowy.
§13. Podwykonawcy.
1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu lub podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
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wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot, podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia te wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie Zamówienia.
3. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego akceptującą nowy
podmiot, udzieloną Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana w/w
podmiotu trzeciego nie wymaga Aneksu do Umowy.
§14. Porozumiewanie się Stron.
1. Korespondencja, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do
Umowy lub wynikające z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane przez Strony w
formie pisemnej (listem poleconym) lub drogą elektroniczną (e-mail), chyba że w danym
przypadku
Umowa
lub
przepisy
prawa
stanowi
inaczej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub
inne informacje drogą elektroniczną (e-mail) to każda ze Stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania przynajmniej w tej samej formie, w której je
otrzymała.
2. Pisma Stron dotyczące Umowy powinny powoływać się na tytuł Umowy i datę jej zawarcia.
3. Korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia składne
pomiędzy Stronami należy kierować na wskazane poniżej adresy i dane kontaktowe:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
…………………………………………………………….
Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………………
Adres: …………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………….
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
…………………………………………………………….
Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………….
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony w formie
pisemnej o każdej zmianie jej adresu i pozostałych wskazanych w niniejszym ustępie
danych kontaktowych. Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi
zmiany Umowy. Wszelka korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje
lub oświadczenia w formie pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej Strony opłaconym
listem poleconym na ostatni wskazany przez tę drugą Stronę adres do korespondencji,
uważane będą za skutecznie doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia
uznana będzie także data drugiego awizowania przesyłki poleconej opłaconej wysłanej na
ostatni adres do korespondencji podany przez tę drugą Stronę.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwa dla osoby/osób, które
będą odpowiedzialne za bieżącą komunikację z Zamawiającym i które jednocześnie będą
uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz w ramach Umowy.
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§ 15. Rozstrzyganie sporów.
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
i nieporozumienia wynikające z Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy–
Kodeks cywilny oraz pozostałe przepisy prawa.
3. Jeżeli strony pomimo podjęcia starań nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór
zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16. Postanowienia końcowe.
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
wynikających z Umowy, na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich

danych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli przez
uprawnione do tego organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności
z prawem unijnym.
3. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Protokół odbioru strony internetowej.
4. Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy.

Podpis:

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis:

Marzena Puzio

Paweł Szewczyk

Przewodniczącą Zarządu
Skarbnik Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Data:
Data:
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis:

Data:
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Załącznik nr 3 do Umowy nr 15/SOLSKA/2017
Protokół odbioru strony internetowej
sporządzony w dniu ………………… 2017 r., w Lublinie, w siedzibie Zamawiającego,
w sprawie przedstawienia projektu oraz wykonania strony internetowej na podstawie Umowy
nr 15/SOLSKA/2017 z dnia ……………….…..
pomiędzy:
Zamawiający:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
ul. Akademicka 13,20-950 Lublin
Wykonawca:
…………………………..
NIP: ………………………….
w imieniu którego działa:
…………………,
z siedzibą w ………….., ul. ………………………………...
1. Wykonawca przedstawił projekt oraz wykonał stronę internetową, a Zamawiający przyjął ją
bez zastrzeżeń stwierdzając, że strona internetowa została wykonana zgodnie z zawartą
Umową2.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy3:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie ………. w ramach
wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy.

ZAMAWIAJĄCY

2
3

WYKONAWCA

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Umowy nr 15/SOLSKA/2017
Protokół Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Umowy
sporządzony w dniu ………………… 2020 r., w Lublinie, w siedzibie Zamawiającego,
w sprawie ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy nr 15/SOLSKA/2017 z dnia
……………….…..
pomiędzy:
Zamawiający:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
ul. Akademicka 13,20-950 Lublin
Wykonawca:
…………………………..
NIP: ………………………….
w imieniu którego działa:
…………………,
z siedzibą w ………….., ul. ………………………………...
1. Wykonawca wykonał przedmiot Umowy, a Zamawiający przyjął przedmiot Umowy bez
zastrzeżeń stwierdzając, że przedmiot Umowy został wykonana zgodnie z zawartą
Umową4.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy5:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie ………. w ramach
wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy.
ZAMAWIAJĄCY

4
5

WYKONAWCA

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić

27

