Kołobrzeg, dnia 11 lutego 2019 roku
SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH
PRZEPROWADZENIE PROCESU SPORZĄDZENIA RAPORTÓW W SPRAWACH
PEŁNEJ OCENY NA TEMAT ZGODNOŚCI POLSKICH ŁOWISK DLA ŚLEDZIA I
SZPROTY ORAZ WSTĘPNEJ I PEŁNEJ OCENY NA TEMAT ZGODNOŚCI POLSKICH
ŁOWISK DLA RYB PŁASKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „OCENA
ZGODNOŚCI POLSKICH ŁOWISK DLA ŚLEDZIA, SZPROTY I STORNI Z
WYMOGAMI STANDARDÓW OCENY ŁOWISK MARINE STEWARDSHIP COUNCIL
ORAZ CERTYFIKACJA ZAKŁADÓW KOŁOBRZESKIEJ GRUPY PRODUCENTÓW
RYB”
SYGNATURA: KGPR.SWP.1.2019

PRZETARG
W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg
nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546
e-mail: biuro@kgpr.pl
strona internetowa: www.kgpr.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy
uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z
„Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze””1.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całego procesu sporządzenia raportów w
sprawie:
1) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty w obszarze
Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine
Stewardship Council,
2) wstępnej (pre-assessment) oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich
(storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z
1

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 18
kwietnia 2018 roku – https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/zasadykonkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze/
wraz
ze
zmianami opublikowanymi w dniu 5 czerwca 2018 roku;
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wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,
3) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i
gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów
Oceny Łowiska Marine Stewardship Council, w ramach realizacji projektu pn. „Ocena
zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów
Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej
Grupy Producentów Ryb”.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) wykonanie pełnej oceny rybołówstwa ukierunkowanego na śledzia i szprota, przy
wykorzystaniu włoków pelagicznych i sieci skrzelowych stawnych jako narzędzi
połowowych,
2) wykonanie wstępnej i pełnej oceny rybołówstwa ukierunkowanego na ryby płaskie
(stornie, turbota i gładzicę), przy wykorzystaniu włoków dennych i sieci skrzelowych
stawnych jako narzędzi połowowych,
3) przeprowadzanie corocznych audytów przez okres 5 lat po uzyskaniu certyfikatu,
4) przygotowanie raportów wstępnych i końcowych,
5) przeniesienie praw do sporządzonych dokumentów na rzecz Zamawiającego,
6) przeniesienie prawa własności certyfikatu na Zamawiającego w celu umożliwienia
nadzoru Zamawiającego nad listą jednostek certyfikowanych oraz uniemożliwienie
dopisanie do listy innych jednostek bez zgody Zamawiającego.
Obszary połowów:
1) dla śledzia – Baltic Subdivision: 22-24, 25-29,
2) dla szprota – Baltic Subdivision: 22-29,
3) dla ryb płaskich – Baltic Subdivision: 22-23, 24-25,
Obszary połowowe mogą być jeszcze zmienione przed rozpoczęciem sporządzania raportów.
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji
przez Zamawiającego projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i
storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”, nie dłużej jednak niż przez 15 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
Termin przeprowadzenia procesu sporządzenia raportów w sprawach pełnej oceny na temat
zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz wstępnej i pełnej oceny na temat
zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2020
roku.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Warunków Przetargowych,
2) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Specyfikacji
Warunków Przetargowych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają akredytację do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze
standardami Marine Stewardship Council obejmujące cały przedmiot zamówienia,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie;
4) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia;
5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
6) wykonają usługę w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 6. Zamawiający
dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg
metody „spełnia/nie spełnia”.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6. Z postępowania przetargowego wyklucza się:
1) Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego 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 lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym;
4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu przetargowym;
5) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania przetargowego lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy
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zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania;
6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym;
7) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
8) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, wpływających na ocenę oferty oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oferta cenowa złożona na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Specyfikacji Warunków Przetargowych,
2) aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej lub podobnych rejestrów funkcjonujących w
innych krajach, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie akredytacji do przeprowadzania procesu
certyfikacji zgodnie ze standardami Marine Stewardship Council,
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Warunków Przetargowych,
5) oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z
postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Przetargowych,
6) wykaz projektów związanych z certyfikacją MSC zrealizowanych przez Wykonawcę,
z uwzględnieniem przeprowadzenia certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego,
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania przetargowego (a
jeżeli okres prowadzenia działalności w tym zakresie jest krótszy to w tym okresie)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunków Przetargowych wraz z
dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie w tym zakresie,
7) projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę zawierający wszystkie istotne
postanowienia umowy, o których mowa w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków
Przetargowych oraz niezbędne zapisy do wykonania przedmiotu umowy z
uwzględnieniem zasad i standardów Marine Stewardship Council.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do Wykonawcy lub
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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7. Sposób określenia ceny, przygotowania oferty, uzupełnianie braków i kryteriów:
1) Wykonawca określi cenę oferty netto wyrażoną w złotych polskich (PLN) podając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Na określoną przez Wykonawcę cenę składają się wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost ze Specyfikacji Warunków
Przetargowych, umowy, załączników do umowy, jak również nieujęte, a niezbędne do
wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu, w szczególności oferta powinna
obejmować cały proces certyfikacji (łącznie z kosztami podróży oraz audytów
rocznych przez okres 5 lat wyodrębnionych jako oddzielna pozycja), przy założeniu,
że do certyfikacji przystąpi 70 jednostek rybackich z Polski wskazanych przez
Zamawiającego.
3) Oferta powinna być napisana w języku polskim lub angielskim, podpisana przez osobą
upoważnioną oraz zawierać podanie ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia.
4) Dokumenty sporządzone mogą być w języku polskim lub angielskim, jednakże
dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski lub na język angielski.
5) Zaproponowana przez Wykonawcę cena obejmuje wszystkie rzeczywiste składniki
związane z realizacją zamówienia.
6) Ceny należy wyliczyć w oparciu o kalkulacje własne. Powinny one zawierać
wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia.
7) Podatek VAT ze wskazaniem stawki należy doliczyć do ceny końcowej.
8) Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość zaoferowanej ceny do czasu
zakończenia zamówienia.
9) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zmiany zaoferowanej ceny.
10) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.
11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
12) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
13) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Przetargowych.
14) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
15) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
16) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
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Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

OFERTA NA: „Przeprowadzenie procesu certyfikacji MSC”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
28.02.2019 roku godz. 15:00
POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.1.2019
17) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
18) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu w trybie Kodeksu cywilnego
na: „Przeprowadzenie procesu certyfikacji MSC”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
28.02.2019 roku godz. 15:00
POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.1.2019
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19) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
Wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
20) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

ZMIANA OFERTY NA: „Przeprowadzenie procesu certyfikacji MSC”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
28.02.2019 roku godz. 15:00
POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.1.2019
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
wykonawcy oraz zawierać poprawiony formularz oferty.
21) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowanie oferty.
22) Jeżeli Wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu.
23) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w
Specyfikacji Warunków Przetargowych.
24) Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
nie podlegają wykluczeniu, ich oferta nie ulega odrzuceniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
25) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków
Przetargowych, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
26) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów –
cena oferty – 70 %, doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC – 15%,
doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego –
15%.
27) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów za
poszczególne kryteria i która nie podlega odrzuceniu.
8. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena oferty – waga procentowa 70 %
2) doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC – waga procentowa 15%
3) doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
– waga procentowa 15%
Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób
ad. 1)
(C) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów =
70 pkt,
Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg
wzoru:
C = [C min/C bad] x 100 x 0,70
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad – cena oferty badanej
ad. 2)
(D) doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC – poszczególnym ofertom
zostaną przyznane punkty za spełnienie kryterium doświadczenia na zasadzie:
a) co najmniej jedna przeprowadzona certyfikacja MSC przez Wykonawcę – 1 pkt
b) co najmniej dwie przeprowadzone certyfikacje MSC przez Wykonawcę – 2 pkt
c) co najmniej trzy przeprowadzone certyfikacje MSC przez Wykonawcę – 3 pkt
Uwaga: Punktacji za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC nie sumuje się.
Punkty zostaną obliczone według wzoru:
D = [Di/3pkt] x 100 x 0,15
gdzie:
D – ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenia w przeprowadzeniu
certyfikacji MSC
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Di – ilość punktów za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC
3 pkt – maksymalna punktacja za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest wskazać ilość przeprowadzonych
certyfikacji MSC. Punkty zostaną przyznane w oparciu o złożony wykaz projektów, w
których przeprowadzono certyfikację MSC oraz przedłożone dokumenty potwierdzające
posiadane doświadczenie. Za przeprowadzoną certyfikację spełniającą jednocześnie
kryterium doświadczenia w przeprowadzeniu certyfikacji MSC (D) jak i kryterium
doświadczenia w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego (M)
Wykonawca otrzymuje punktu w obu tych kryteriach.
ad. 3)
(M) doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
– poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za spełnienie kryterium
doświadczenia na zasadzie:
a) co najmniej jedna przeprowadzona certyfikacja MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
przez Wykonawcę – 1 pkt
b) co najmniej dwie przeprowadzone certyfikacje MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
przez Wykonawcę – 2 pkt
c) co najmniej trzy przeprowadzone certyfikacje MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
przez Wykonawcę – 3 pkt
Uwaga: Punktacji za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze
Morza Bałtyckiego nie sumuje się. Punkty zostaną obliczone według wzoru:
M = [Mi/3pkt] x 100 x 0,15
gdzie:
M – ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenia w przeprowadzeniu
certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego
Mi – ilość punktów za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze
Morza Bałtyckiego
3 pkt – maksymalna punktacja za doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC na
obszarze Morza Bałtyckiego
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest wskazać ilość przeprowadzonych
certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego. Punkty zostaną przyznane w oparciu o
złożony wykaz projektów, w których przeprowadzono certyfikację MSC na obszarze
Morza Bałtyckiego oraz przedłożone dokumenty potwierdzające posiadane
doświadczenie. Za przeprowadzoną certyfikację spełniającą jednocześnie kryterium
doświadczenia w przeprowadzeniu certyfikacji MSC (D) jak i kryterium doświadczenia w
przeprowadzeniu certyfikacji MSC na obszarze Morza Bałtyckiego (M) Wykonawca
otrzymuje punktu w obu tych kryteriach.
Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P)
przeznaczonych za powyższe kryteria zgodnie ze wzorem:
P=C+D+M
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która uzyska największą liczbę
punktów za poszczególne kryteria.
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9. Termin związania ofertą i jego przedłużenie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy postępowanie przetargowe nie
zostanie rozstrzygnięte przed upływem ważności ofert, Wykonawcy, którzy złożyli oferty
zostaną wezwani do przedłużenia ich ważności co najmniej o kolejne 30 dni. Ponadto
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 28.02.2019 roku do godziny 12:00 w
sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującego się w
Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul.
Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do
Zamawiającego).
2) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Siedziba Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.,
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg, sala konferencyjna;
b) termin otwarcia ofert: w dniu 28.02.2019 roku, o godz. 15:00.
3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji. Koperta lub inne
opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
11. Przesłanki odrzucenia złożonej oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem ust. 7 pkt 25 Specyfikacji Warunków Przetargowych;
b) Wykonawca nie złoży, nie uzupełni, nie poprawi lub nie udzieli wyjaśnień
pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7 pkt 22;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
przetargowym;
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 25 Specyfikacji Warunków
Przetargowych;
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w
przypadku przedłużania postępowania przetargowego.
2) Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
jeżeli:
a) zaoferowana cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od kwoty, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamieszczonej
na stronie internetowej Zamawiającego, lub
b) zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
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co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
3) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w przypadku, o którym mowa w pkt
2 lit. a, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b może się zwrócić o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
obowiązujących przepisów;
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska.
4) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których
mowa w pkt 3 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
12. Istotne postanowienia umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 5 do
niniejszej Specyfikacji Warunków Przetargowych.
13. Zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wszelkie informacje odnośnie
warunków przetargu można uzyskać u organizacji wspierającej Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu – Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie: Pani Olga
Sarna – Prezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 604668682, Pani Ewa Milewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 504172058
14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
15. Oferent składając ofertę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją
zamówienia i warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskał
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
oraz akceptuje termin realizacji przedmiotu zamówienia.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez
podania przyczyny, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub zmiany warunków zamówienia na każdym etapie
postępowania przetargowego.
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17. W przypadku zmiany warunków zamówienia i Specyfikacji Warunków
Przetargowych termin składania ofert i ich otwarcia ulegnie wydłużeniu o co
najmniej 14 dni licząc od dnia opublikowania na stronie internetowej
Zamawiającego informacji o zmianie.
18. Przetarg ulega unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert
zgodnych ze Specyfikacją Warunków Przetargowych. W przypadku złożenia co
najmniej dwóch ofert zgodnych ze Specyfikacją Warunków Przetargowych tylko na
jedno z Zadań, przetarg w tej części Zamawiający może rozstrzygnąć zgodnie ze
Specyfikacją Warunków Przetargowych, zaś w zakresie Zadania, na które nie
wpłynęła wystarczająca liczba ofert ulega ono unieważnieniu.
19. Zamawiający powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku, odwołaniu lub
zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w formie pisemnej na
adres wskazany w ofercie, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu albo
jego odwołania.
20. Specyfikacja Warunków Przetargowych wraz z załącznikami została sporządzona w
języku polskim i angielskim i jest opublikowana i możliwa do pobrania na stronie
www.kgpr.pl w obu wersjach językowych. W przypadku wątpliwości
interpretacyjnych co do treści Specyfikacji Warunków Przetargowych decydujące
znaczenie będzie miała wersja sporządzona w języku polskim.

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w przetargu
3) Oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z
postępowania
4) Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług
5) Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY
w ramach zamówienia pod nazwą:
„Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów w sprawach pełnej oceny na temat
zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz wstępnej i pełnej oceny na temat
zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach realizacji projektu pn. „Ocena
zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny
Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy
Producentów Ryb”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks .……………………………………………………………………………….
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………
nr NIP ………………………………………….………………………………………………
nr REGON ……………………………………….……………………………………………
nr PESEL/KRS ………………………………………………………………………………...
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg
nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546
e-mail:
strona internetowa: www.kgpr.pl
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Łączna cena za wykonanie całego zamówienia: …................... zł netto (słownie
………………………………………………………………...)
+ podatek VAT w wysokości …… % co daje kwotę brutto w wysokości ……………….
(słownie …………………………………………………………………….)
4. Oświadczenia Wykonawcy:
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1) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Specyfikacji
Warunków Przetargowych.
2) Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Przetargowych i jej załącznikami,
przyjmuję warunki w niej zawarte i nie wnoszę do niech żadnych zastrzeżeń.
3) Akceptuję warunki płatności przedstawione w istotnych postanowieniach umowy,
które stanowią załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Przetargowych.
4) Akceptuję bez zastrzeżeń treść istotnych postanowień umowy w brzmieniu
określonym w załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Przetargowych oraz termin
realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
5) W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w
brzmieniu zawierającym wszystkie istotne postanowienia umowy określone w
załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Przetargowych, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.
7) Dysponuję odpowiednią sytuacją ekonomiczną, finansową i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
8) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w celu i
zakresie niezbędnym w niniejszym postepowaniu przetargowym, w tym wyrażam zgodę
na publikację wyników przetargu na stronie internetowej Zamawiającego i przekazywanie
moich danych do podmiotów trzecich, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia
postępowania przetargowego i rozliczenia przyznanego dofinansowania unijnego.

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w przetargu

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w przetargu
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów
w sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz
wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach
realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z
wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”” oświadczam, że spełniam warunki
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
wiedzę i doświadczenie, a także oświadczam, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z
postępowania
Oświadczenie
o braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów
w sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz
wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach
realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z
wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”” oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania przetargowego zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Przetargowych, w szczególności:
1) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Nie istnieją
pomiędzy mną a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy żadne wzajemne powiązania 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 lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2) nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlegam wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria i nie zataiłem tych informacji;
3) nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
przetargowym;
4) nie wpływałem i nie próbowałem bezprawnie wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mi przewagę w postępowaniu
przetargowym;
5) nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania przetargowego ani też mój
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brała udział w przygotowaniu
tego postępowania przetargowego;
6) nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym;
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7) nie spełniam innych przesłanek wykluczających mnie z postępowania przetargowego
wskazanych w Specyfikacji Warunków Przetargowych.

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę projektów

WYKAZ WYKONANYCH
PROJEKTÓW GDZIE PRZEPROWADZONO CERTYFIKACJĘ MSC PRZEZ
WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów
w sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz
wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach
realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z
wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”” oświadczam, że w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania przetargowego posiadam następujące
doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji MSC i w przeprowadzeniu certyfikacji MSC
na obszarze Morza Bałtyckiego:

Lp.

Przedmiot projektu z krótkim opisem i
wskazaniem czy był wykonywany na
obszarze Morza Bałtyckiego

Podmiot na rzecz, którego
projekt był wykonany

Daty wykonania usługi

1.
2.
…

………….......................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 5
Do Specyfikacji Warunków Przetargowych
Istotne postanowienia umowy
1.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całego procesu sporządzenia raportów w
sprawie:
1) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty w obszarze
Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine
Stewardship Council,
2) wstępnej (pre-assessment) oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich
(storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z
wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,
3) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i
gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów
Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,
w ramach realizacji projektu „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z
wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.
2.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) wykonanie pełnej oceny rybołówstwa ukierunkowanego na śledzia i szprota, przy
wykorzystaniu włoków pelagicznych i sieci skrzelowych stawnych jako narzędzi
połowowych,
2) wykonanie wstępnej i pełnej oceny rybołówstwa ukierunkowanego na ryby płaskie
(stornie, turbota i gładzicę), przy wykorzystaniu włoków dennych i sieci skrzelowych
stawnych jako narzędzi połowowych,
3) przeprowadzanie corocznych audytów przez okres 5 lat po uzyskaniu certyfikatu,
4) przygotowanie raportów wstępnych i końcowych,
5) przeniesienie praw do sporządzonych dokumentów na rzecz Zamawiającego,
6) przeniesienie prawa własności certyfikatu na Zamawiającego w celu umożliwienia
nadzoru Zamawiającego nad listą jednostek certyfikowanych oraz uniemożliwienie
dopisanie do listy innych jednostek bez zgody Zamawiającego.
3.
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji
przez Zamawiającego projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i
storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja
zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”, nie dłużej jednak niż przez 15 miesięcy
od dnia podpisania umowy. Termin przeprowadzenia procesu sporządzenia raportów w
sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz wstępnej
i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich nastąpi do dnia 30
czerwca 2020 roku.
4.
Wykonawca zastosuje aktualne Wymogi Certyfikacyjne MSC, które obowiązują w czasie
przeprowadzania oceny, a także wykładni Zasad i Kryteriów dotyczących Zrównoważonego
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Rybołówstwa MSC, które obowiązują w czasie przeprowadzania oceny i w odniesieniu do
sposobu, w jaki inne łowiska zostały oceniane.
5.
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą
umową, Specyfikacją Warunków Przetargowych, złożoną ofertą, które stanowią
załączniki do niniejszej umowy zgodnie z wykazem, oraz innymi przepisami
wymienionymi w niniejszej umowie.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z należytą
starannością oraz zachowaniem poufności otrzymywanych materiałów.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości
techniczne oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy, oraz że będzie dysponował przez cały czas trwania niniejszej umowy
osobami zdolnymi do jej wykonania.
4) Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać prawa autorskie i majątkowe do
utworów wytworzonych w ramach niniejszej umowy i prawa te nie będą obciążone
prawami osób trzecich.
5) Wykonawca oświadcza, że wytworzone utwory w ramach wykonania niniejszej
umowy stanową jego wyłączną własność, są rezultatem jego twórczości i nie są
obciążone prawami osób trzecich oraz że praw takich nie naruszają.
6) Raport zostanie wykonany przez Wykonawcę w formie pisemnej i elektronicznej.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim zawinionym
działaniem.
6.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy wynikające wprost z umowy, załączników do umowy, jak również nie ujęte, a
niezbędne do wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu, w tym również koszt
wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do projektów i utworów oraz koszty podróży
związane z przeprowadzeniem procesu oceny oraz corocznych audytów.
Okresy płatności wynoszą 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
7.
1) Gdy Certyfikacja zostanie wydana, będzie ona ważna przez okres maksymalnie pięciu
lat od chwili przyznania certyfikatu.
2) Wszelkie dodawanie lub usuwanie jednostek/stanowisk z zakresu certyfikacji musi
być przeprowadzane za zgodą Zamawiającego.
3) Dopisywanie do listy jednostek certyfikujących innych jednostek jest niemożliwe bez
zgody Zamawiającego. Certyfikacją objęte mogą być jedynie podmioty i łowiska
wynikające z zawartej umowy i ze zgody Zamawiającego.
4) W przypadku, gdy porozumienie w sprawie udziału w korzystaniu z certyfikatu będzie
miało być podpisane, wszystkie podmioty zdefiniowane i zaakceptowane przez
Zamawiającego, i tylko te podmioty będą uprawnione do udziału w korzystaniu z
certyfikatu, po tym, jak spełnią wszystkie wymagania udokumentowanego i
opublikowanego, dla łowiska, o którym mowa, mechanizmu korzystania z tego
certyfikatu.
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8.
1) Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy
przez Wykonawcę.
2) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, bez uprzedniego informowania i
wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem
przedmiotu umowy o więcej niż 45 dni.
3) W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w
wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
5) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
9.
Za wynagrodzeniem, z chwilą przekazania stworzonych przez Wykonawcę, jego
pracowników i podwykonawców projektów i utworów opracowanych na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego prawa do wyłącznego korzystania i
eksploatacji tych projektów i utworów w każdej formie i z użyciem wszelkich środków
technicznych oraz majątkowe prawa autorskie.
Zamawiający nabywa pełne i nieograniczone prawo do wykorzystania przedmiotu umowy
(projektów i utworów), jego kopiowania i rozpowszechniania w całości i we fragmentach w
dowolny sposób i w dowolnym zakresie na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności
zaś dotyczy to:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z projektów i utworów – prawo do
wytwarzania każdą dowolną techniką egzemplarzy projektów i utworów i utrwalania
na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania projektów i utworów do pamięci
komputera oraz sieci multimedialnych;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami projektów i utworów – prawo do
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy projektów i
utworów;
3) w zakresie rozpowszechniania projektów i utworów w sposób inny niż określony
powyżej – prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia
oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób
bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, remitowania, a
także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w
prasie, udostępnianie utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu,
simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz
rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych
lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także
WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne),
4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektów i utworów w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
5) prawo do tłumaczenia, zmian formatu, projektów i utworów, w tym zmiany układu lub
jakichkolwiek innych zmian w projektach i utworach w szczególności zmiany
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rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na
projektach i utworach;
6) prawo do wykorzystania projektów i utworów we wszelakiego rodzaju dostępnych
formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych
nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach
reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.
Zamawiający może wykonywać prawa, o których mowa w ustępie poprzednim przy użyciu
wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników i technologii, bez żadnych
ograniczeń w tym zakresie, a także może bez ograniczeń przenosić je na osoby trzecie.
10.
Prawem regulującym niniejszą Umowę oraz relacje stron wynikające z umowy, względem
interpretacji i konstrukcji Umowy, będzie Prawo Polskie, a obie strony niniejszym poddają się
wyłącznej jurysdykcji Polskich Sądów.
11.
Wykonawca w przedkładanym projekcie umowy obowiązany jest zaproponować zapisy
niezbędne do prawidłowego zrealizowania celu przewidzianego w umowie, m.in.:
1) procedurę zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i innych danych w ramach zawartej
umowy,
2) procedurę skarg i sprzeciwów do działania organu akredytującego (jednostki
certyfikującej),
3) pozostałe zapisy co do wykorzystywania utworów przez inne podmioty.
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