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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Przetarg pn. „Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2022 – oprawa artystyczna” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu składa się z następujących części: 

I - INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

III - WZORY FORMULARZY 

IV  - WZÓR UMOWY 
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CZĘŚĆ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

Informacje o Zamawiającym 

Zamawiającym jest:  

Polski Związek Piłki Siatkowej 

ul. Puławska 383, 

02-801 Warszawa (dalej PZPS) 

Fax: 22 462 82 49 

Email: przetargi@pzps.pl 

 

Informacje o postępowaniu 

1. Podstawa prowadzenia postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień niepublicznych w trakcie realizacji wybranych zadań publicznych 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej (dalej Regulamin). 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/przetargi/regulamin-udzielania-zamowien-niepublicznych 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg na podstawie § 6 ust 1 Regulaminu. 

3. Oznaczenie postępowania: 

Nazwa postępowania „Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2022 - oprawa artystyczna”. 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

powyższe oznaczenie. 

4. Wykonawca może wnieść zażalenie do Zarządu PZPS w zakresie dotyczącym 

przebiegu postępowania. 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja Mistrzostw Świata Kobiet w siatkówce halowej 

- oprawa artystyczna. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II oraz IV Ogłoszenia  

o zamówieniu. 

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – zostało określone w Części II Ogłoszenia o 

zamówieniu.  

mailto:przetargi@pzps.pl
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4. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców Zamawiający wymaga 

wskazania ich w ofercie wraz z określeniem zakresem wykonywanych przez nich prac.  

Oferty częściowe, wariantowe i negocjacje 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. A) W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

B) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia procedury negocjacji w przypadku 

jeżeli ceny oferowane przez wykonawców przekroczą kwotę:  4.000.000 PLN netto 

(cztery miliony 00/100) .  

C) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający informuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:  

i) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  

ii) których oferty zostały odrzucone,  

iii) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o 

którym mowa w art. 288 ust. 1 Ustawy (jeżeli dotyczy).  

D) Zamawiający nie będzie ograniczać liczby wykonawców, których zaprosi do 

negocjacji ofert. Negocjacje można prowadzić także, gdy została złożona wyłącznie 

jedna oferta. 

E) Zamawiający może zaprosić jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. 

Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.  

F) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert (w przedmiotowym 

postępowaniu kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje 

stanowi Cena – 100%).  

G) Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 
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wykonawców. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.  

H) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o 

zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.  

I) Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:  

i) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;  

ii) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 

one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

J) Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem 

czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może będzie 

krótszy niż 1 dzień od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.  

K) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w 

zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

L) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu.  

M) Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

N) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

O) Dopuszcza się także negocjowanie poszczególnych postanowień wzoru umowy, pod 

warunkiem że zmiany umowy nie będą istotne. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli 

powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do 

pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: (1) wprowadza warunki, które 

gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w 

nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej 

treści; (2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w 

sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; (3) w sposób znaczny rozszerza albo 

zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; (4) polega na 

zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą. 
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Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od 27 września 2022 roku do 12 października 2022 roku. 

Szczegółowe określenie terminu wykonania umowy zawarto w Części II oraz IV Ogłoszenia 

o zamówieniu. 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:   

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa, powyżej, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

a) nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie ma zaległości z płatnością podatków i opłat, lub że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

c) w stosunku do Wykonawcy oraz członków Zarządu Wykonawcy, prokurentów  

i członków Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, nie było prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

d) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował minimum, tyle zamówień, ile zostało wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie 

może korzystać z potencjału podmiotu trzeciego.  

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy zawarte na Formularzu oferty, stanowiące Wzór nr 1  

w Części III Ogłoszenia o zamówieniu. 

b) wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzający spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu opisanych w pkt VI ppkt 2 lit. d) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługa została wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty. Innymi dokumentami nie będą oświadczenia własne wykonawcy. 

Ww. wykaz należy złożyć na wzorze nr 4 do Części III Ogłoszenia. W przypadku 

zamówienia zrealizowanego na rzecz Zamawiającego nie jest konieczne 

dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających jego należyte wykonanie. 

2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zawarte na Formularzu oferty, stanowiące 

wzór nr 1 w Części III Ogłoszenia o zamówieniu. 

a) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie ma zaległości w opłacaniu 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że Wykonawca uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

zawarte na Formularzu oferty stanowiącym Wzór nr 1 w Części III Ogłoszenia o 

zamówieniu, 

b) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie ma zaległości z płatnością 

podatków i opłat, lub że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, zawarte na Formularzu oferty 

stanowiącym Wzór nr 1 w Części III Ogłoszenia o zamówieniu, 
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c) Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do Wykonawcy oraz członków 

Zarządu Wykonawcy, prokurentów i członków Rady Nadzorczej w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nie było prowadzone 

postępowanie karne lub karne skarbowe zakończone prawomocnym wyrokiem, 

zawarte na Formularzu oferty, stanowiące Wzór nr 1 w Części III Ogłoszenia o 

zamówieniu, 

d) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie spełnia przesłanek 

wykluczenia udziału w postępowaniu określonych w przepisach rozporządzenia 

(UE) z dnia 8 kwietnia 2022 r nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), 

rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz że nie ma 

przeszkód do zawarcia z Wykonawcom umowy wskazanych w ww. przepisach.   

3. Inne dokumenty:  

a) informacja o numerze KRS lub ewidencji działalności gospodarczej zawarta  

w formularzu oferty, 

b) oświadczenie o wyrażaniu zgody na komunikowanie się Zamawiającego z 

Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz ze wskazaniem 

adresu e-mail, na który należy kierować korespondencję, 

c) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z 

dokumentu rejestrowego; pełnomocnictwo podpisane przez osobę/y 

upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego 

wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, jeżeli to uprawnienie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych Wykonawcy.  

Konsorcjum - Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika, zwanego Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane 

przez uprawnione osoby  z ramienia mocodawcy (przy czym uprawnienie to musi 

wynikać z dokumentów rejestrowych lub stosowanego pełnomocnictwa). 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest 

wymagane). Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów, w tym umowy, 

regulujących współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie 

łącznie. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym 

opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez 

uszkodzenia opakowania. 

2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak podpisu 

pod Formularzem ofertowym powoduje nieważność oferty i nie podlega uzupełnieniu. 

3. Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego: 

Polski Związek Piłki Siatkowej 

ul. Puławska 383, 

02-801 Warszawa 

oraz opis: 

„Oferta na przetarg pn. „Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2022 – oprawa 
artystyczna” 

- nie otwierać przed 16 września 2022 r., godzina 11.00” 

4. Na opakowaniu (kopercie) powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby 

bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W formie zapewniającej pełną czytelność 

treści (wydruk z komputera). 
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6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 

1655), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać dołączone do oferty w osobnej kopercie wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem 

ofert wycofanych. 

 

Miejsce oraz sposób i termin złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć do Polskiego Związku Piłki Siatkowej ul. Puławska 383, 02-801 

Warszawa w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie 

https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/przetargi, to jest do dnia 16 września 2022 roku, godziny 

10.30 czasu lokalnego. 

2.  Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku  

o godzinie 11:00 czasu lokalnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Puławskiej 383  

w Warszawie. 

Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 15 

dni. 
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3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

 

Opis sposobu porozumiewania się z wykonawcą 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Osobą uprawnioną do komunikacji jest Pani Marta Ciosek, tel, 22 462 82 44.  

3. Osoba uprawniona do komunikacji nie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień treści 

Ogłoszenia o zamówieniu.  

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia należy 

zgłaszać na adres: przetargi@pzps.pl 

5. Informacje dotyczące postępowania będą  publikowane na stronie www.pzps.pl/przetargi 

6. Zamawiający może udzielić wyjaśnień (odpowiedzi) na zapytania dotyczące treści 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

7. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować Ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w wyniku przedmiotowej modyfikacji 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia o zamówieniu, a treścią 

udzielonych wyjaśnień i zmian jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 

zwierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający możne żądać od Wykonawcy przedłożenia wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów, pełnomocnictw, oświadczeń, certyfikatów 

lub świadectw potwierdzających jakość lub parametry przedmiotu zamówienia. 

 

Cena oferty – sposób kalkulacji 

1. Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała: 

a) cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę 

brutto w [zł]; 

b) dla wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i 

niepodlegających obowiązkowi zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny w RP 

– wg stanu aktualnego w dacie składania oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 3) poniżej; 

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 

krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od 

mailto:przetargi@pzps.pl


11 

 

siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego 

do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

podlegający obowiązkowi zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny w RP 

(wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z 

wymaganiami pkt 1) lit. a), zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się, 

jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), 

składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1) lit. b).  

2. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym cła, podatki i 

opłaty związane z realizacją zamówienia. 

3. Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym w celu oceny oferty, porównania ofert 

oraz obliczenia należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, [jeżeli 

zostało ustanowione] - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług - Zamawiający, także w przypadku, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powyżej, doliczy 

do ceny przedstawionej w takiej ofercie podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

W związku z powyższym Wykonawca składa stosowne oświadczenie zawarte w 

Formularzu oferty – Wzór nr 1 Części III SWZ. 

 

Kryteria oceny ofert i sposób wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu zgodnie z 

Regulaminem. 

2. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa kryterium 

Waga  

– maksymalna 

liczba punktów 

1.   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie 
następującymi kryteriami oceny ofert: 

a)      cena zamówienia podstawowego (Cp) - waga 80%,  

b)      cena zamówienia objętego prawem opcji (Co) - waga 20%,  
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opierając się na poniższym opisie oceny w kryteriach. 

2.   Kryterium „Cena zamówienia podstawowego (Cp)” zostanie ocenione w oparciu o wzór: 

Pi(Cp) = (Cp_min/Cp_i) x 100 x 80% 

gdzie: 

Pi(Cp) – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium (Cp) 

Cp_min – najniższa cena oferowana brutto za zamówienie podstawowe spośród wszystkich 
badanych ofert 

Cp_i – cena oferowana brutto za zamówienie podstawowe badanej oferty „i” 

100 x 80% – maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta „i” za kryterium (Cp)  
z uwzględnieniem wagi kryterium.  

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru 
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Razem w kryterium Cena zamówienia podstawowego (Cp) można uzyskać maksymalnie 
80 pkt.  

3.   Kryterium „Cena zamówienia objętego prawem opcji (Co)” zostanie ocenione w oparciu o wzór: 

Pi(Co) = (Co_min/Co_i) x 100 x 20% 

gdzie: 

Pi(Co) – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium (Co) 

Co_min – najniższa cena oferowana brutto za zamówienie objęte prawem opcji spośród wszystkich 
badanych ofert 

Co_i – cena oferowana brutto za zamówienie objęte prawem opcji badanej oferty „i” 

100 x 20% – maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta „i” za kryterium (Co)  
z uwzględnieniem wagi kryterium.  

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru 
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Razem w kryterium Cena zamówienia objętego prawem opcji (Co) można uzyskać 
maksymalnie 20 pkt.  

4.   Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów P(w) 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w kryteriach: 

P(w) = Pi(Cp) + Pi(Co) 

gdzie: 

P(w) – suma punktów uzyskanych w 2 kryteriach oceny, 

Pi(Cp) - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena zamówienia podstawowego (Cp) 

Pi(Co) - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena zamówienia objętego prawem opcji (Co) 

5.   Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny zamówienia podstawowego (Cp) i ceny zamówienia objętego 
prawem opcji (Co), zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą 
ocenę w kryterium o najwyższej wadze (Cp). 

6.   Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania 

1. Z postępowania wyklucza się: 
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a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  

b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) osoby fizyczne lub osoby prawne, których urzędującego członka organu 

zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

d) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

e) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, chyba że 

wadium nie było żądane; 

f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

g) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia uznaje się za 

odrzuconą. 

Przesłanki odrzucenia oferty 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji, gdy: 

1.1. treść oferty nie odpowiada treści Ogłoszenia,  

1.2. treść oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

lub Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień,  

1.3. oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,  

1.4. Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłek, o których mowa powyżej,  

1.5. oferta nie została złożona w sposób określony w Ogłoszeniu,  
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1.6. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą lub wadium nie zostało 

wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia wadium);  

1.7. oferta została złożona po terminie składania ofert,  

1.8. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

1.9. oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego,  

1.10. oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji,  

1.11. Wykonawca podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. 

 

Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o zakończeniu 

postępowania, podając jego wynik równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

2. Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uchyla się od zawarcia umowy, 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert lub postępowanie będzie 

podlegało unieważnieniu. 

Warunki umowy 

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu 

Regulaminu, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, załączonym w części IV 

Ogłoszenia.  
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CZĘŚĆ II OGŁOSZENIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Mając na uwadze rangę wydarzenia, możliwość promocji Polski jako innowacyjnego i 

przyjaznego kraju, poszukujemy dostawcy, który kompleksowo, profesjonalnie i najwyższą 

starannością opracuje, wdroży i zrealizuje oprawę artystyczną MSK w halach: Ergo Arena 

Gdańsk, Sport Arena Łódź, Atlas Arena Łódź, Arena Gliwice.  

W ramach oprawy, wybrany dostawca odpowiadać będzie za: 

Poniższa specyfikacja dotyczy każdej Hali na której rozgrywane będą MS. 

Specyfikacja techniczna band LED wokół boiska (wymagania minimalne) 

Rodzaj systemu LED, preferowane HDR 

Wysokość kabinetu: min 60 cm – max 100 cm 

Użycie: wewnątrz hali 

 

Dodatkowe wytyczne: 

Ze względu na realizację TV wymagane jest aby całościowy system realizacji 

multimediów umożliwiał obsługę treści HDR co oznacza: 

zastosowanie media serwerów umożliwiających emisję treści HDR oraz plików o głębi nie 

niższej niż 10-bit, 

zastosowanie procesorów zarządzających obrazem pracujących w trybie 10-bit i HDR. 

Całościowy system emisji treści i zarządzania obrazem musi pracować w układzie 

redundantym z przełączeniem treści pochodzących z media serwerów. Procesor musi 

umożliwiać korekcję kolorów na wyjściu, 

zastosowanie kabinetów LED umożliwiających pracę w trybie HDR i 10-bit. 

System dystrybucji sygnału musi zostać oparty o sieć światłowodową ze złączami 

zapewniającymi pewność i nienaruszalność połączenia. 

Ekrany LED muszą zapewniać obraz bez migotania w sytuacji powtórek telewizyjnych w 

trybie zwolnionego odtwarzania (slow motion camera). 

Poduszki ochronne na krawędziach zewnętrznych ekranu – zabezpieczające zawodnika 

przed uszkodzeniem ciała w przypadku uderzenia lub kontaktu 

Osłona maski diody – powierzchnia ekranu nie może posiadać ostrych i tnących krawędzi 

Ze względu na bliskość trybun i zawodników przy bandach LED, wszelkiego rodzaju 

rozdzielnie elektryczne i sygnałowe muszą być zabezpieczone. Optymalnie nie powinny 

znajdować się w przy bandach LED.   

 

Szczegóły: 
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Długości poszczególnych odcinków band LED na każdej hali (wizualizacja w Załączniku 

a): 

Krótki bok – 18m (x2) 

Długi bok – 15m (x2) 

Panele boczne – 3m (x2) 

 

Wyświetlacze prędkości zagrywki – 4 szt. (przykładowa wizualizacja poniżej, 

umiejscowienie w Załączniku nr 3a), preferowane ustawienie na poziomie band LED   

Sygnał źródłowy na wyświetlacze generowany będzie bezpośrednio z komputera, na 

którym prowadzony jest protokół elektroniczny każdego meczu (wyjście HDMI) 

umieszczonego przy stoliku sędziowskim. 

Zakres zadań wybranego dostawcy będzie obejmował opracowanie oraz wdrożenia 
scenografii MS, w szczególności:  
 
 

 przygotowania koncepcji aranżacji scenografii hal wewnątrz i na zewnątrz (zgodnej z 

manualem wizualnym MS), 

 wizualizacji tych koncepcji,  

 produkcji, 

 montażu oraz demontażu wszystkich elementów, 

 bieżącej obsługi ww. elementów podczas trwania MS. 

 
Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie oraz obsługę kompleksowej scenografii 
obiektów MSK, w tym: 

1. Branding zewnętrzny (teren wokół hali) 
2. Branding wewnętrzny hali w tym ciągi komunikacyjne 
3. Mixed zone (strefa wywiadów) oraz strefy prasowe 
4. Strefy VIP  
5. Szatnie zawodnicze 
6. Pomieszczenia techniczne  
7. Biuro prasowe 
8. Oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne hali i pomieszczeń 
9. Naklejki na boiska 
10. Słupki siatki oraz stanowisko sędziego 
11. Naklejki magnetyczne na auta 
12. Oznaczenia autobusów  

 
Wybrany dostawca będzie miał za zadanie dostosować projekty do dostępnych w halach 

powierzchni i stworzyć jednolity, spójny i atrakcyjny wizerunek MS. Po zaakceptowaniu przez 
PZPS przedstawionych przez wybranego oferenta wizualizacji, prace adaptacyjne i 
projektowe odbywać się będą bezpośrednio ze wskazanymi przez PZPS osobami z FIVB 
(Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) oraz VW (Volleyball World). Odpowiadać będzie 
również za bieżący nadzór i dbanie o estetykę materiałów w trakcie całych MSK. 
 
Elementy scenograficzne oraz przykładowe wizualizacje dostępne są pod adresem: 
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https://fivb.canto.com/v/WWCHSPoland2022/folder/VN6BF?display=fitView&viewIndex=0&g
SortingForward=false&gOrderProp=modifiedDate&from=fitView 
 
 
 
Wymagania: 

 płynna komunikacja w języku angielskim w procesie kreacji oraz realizacji 
zaakceptowanych projektów w trakcie MS (stały kontakt z PZPS/FIVB/VW) 

 wysoka jakość użytych materiałów, zgodna z przepisami bhp, środowiskowymi oraz 
posiadająca stosowne certyfikaty bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 
Polski, 

 dokładność i staranność w przygotowaniu materiałów, tak aby były zgodne z 
wytycznymi organizatora i tożsamością wizualną wydarzenia (zgodność z 
lookbook’ami itp.) 

 przygotowanie propozycji i projektów scenografii (w tym wizje lokalne z 
przedstawicielem PZPS), przygotowania wizualizacji wraz z wymiarami i specyfiką 
montażu oraz materiałów proponowanych do wykorzystania 

 logistyka całego przedsięwzięcia: 
o zagwarantowaniem niezbędnych zasobów ludzkich do wykonania zlecenia: 

 dni montażowe i demontażowe – 10 osób 
 dni testów oraz meczowe – 4 osoby 

o zapewnienia magazynowania wyprodukowanych elementów przed 
wydarzeniem, ich bezpieczny transport oraz ich składowanie/utylizacja po 
zakończeniu MS. 

 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

1. Wycenę poszczególnych materiałów i/lub elementów oraz potwierdzenie dostępności 
elementów, zgodnie poniższą tabelą: 
 

Materiał (przykłady) 
Zapotrzebowanie 

- szacunkowe 

Cena 
jednostkow

a 
Łączni

e 

Baner - koszt 1m2 800 m2    

Siatka mesh z nadrukiem - koszt 1m2 800 m2    

Obrus - koszt 1m2 40 m2    

Ścianka do wywiadów 5m x 2.5m - stelaż 
(wynajem) 6 

 
  

Poszycie do ścianki - jednostronnie 6    

Ścianka do wywiadów 3m x 2.5m - stelaż 
(wynajem) 8 

 
  

Poszycie do ścianki - jednostronnie 8    

Mobilna ścianka transparentna 1.5m x 2.30m 2    

Wykładzina podłogowa (alternatywnie do 
naklejki) – koszt 1m 1500 m2 

 
 

Oznaczenia hali - tabliczka pcv (3mm) A4 – full 
color 100 szt. 

 
  

Oznaczenia hali - tabliczka pcv (3mm) A3 - full 
color 100 szt. 

 
  

Plakat imprezy (B1) - 3 wersje - full color 400 szt.    

Flaga (winder 3m) 80 szt.   

Rollup - 1 szt (2m x 1m) 20 szt.    

Naklejka magnetyczna (80cm x 40cm) 40 szt.   

https://fivb.canto.com/v/WWCHSPoland2022/folder/VN6BF?display=fitView&viewIndex=0&gSortingForward=false&gOrderProp=modifiedDate&from=fitView
https://fivb.canto.com/v/WWCHSPoland2022/folder/VN6BF?display=fitView&viewIndex=0&gSortingForward=false&gOrderProp=modifiedDate&from=fitView
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OPCJA- każda pozycja wymaga osobnej wyceny:  

1. Budowa dwóch ekranów LED o wymiarze (ok. 8m x 4m) na Arena Gliwcie na 

konstrukcji typy layer w bramach technicznych T1 i T2  

2. Hala ATLAS Arena w Łodzi: 

a. Wysłonięcie dwóch analogowych tablic wyników ekranem LED o wymiarze ok 8m x 4m 

b. Dowieszenie czterech ekranów LED ok 3m. x 3m. do istniejącej podsufitowej 

konstrukcji. 

3. Oświetlenie efektowe i meczowe – specyfikacja (wymagania minimalne): 

Instalacja światła meczowego (nie dotyczy Ergo Aren Gdańsk) oraz jego integracja z 

oświetleniem halowym: 

Min 3000 LUX na każdej hali (dotyczy boiska) oraz doświetlenie trybun 

Instalacja światła efektowego (dotyczy wszystkich 4 hal) umożliwiającego osiągnięcie 

efektów określonych w Załączniku b 

Zatrudnienie „light designera" z międzynarodowym doświadczeniem / co najmniej 1 

realizacja w ostatnich trzech latach/ 

Oświetlenie powinno być w stanie kontrolować intensywność poszczególnych lamp lub 

grup lamp do osiągnięcia pożądanego balansu oświetlenia wydarzenia dla telewizji. 

Muszą być możliwe różne poziomy oświetlenia dla pora gry ora widowni. 

3. Wyprodukowanie nowoczesnego, zrealizowanego techniką filmową dokumentu typu 

Making off opowiadającego o przebiegu Mistrzostw od strony organizacyjnej i 

emocjonalnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzny czas organizacji 

mistrzostw, udziału polskich i ukraińskich kibiców, oddającego jak najmocniej 

atmosferę turnieju od polskiej strony organizacyjnej. 

 

  

Dodatkowe wymagania (SPR - Sport Presentation): 

W ramach zadań wybrany wykonawca odpowiadać będzie również za: 

Dystrybucję sygnału time-code pomiędzy wszystkimi miejscami realizacji (konsolety 

audio, dźwięk, multimedia). Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania dla 

dystrybucji tego sygnału infrastruktury audio ze względu na możliwość degradacji i 

potencjalnych zakłóceń. Wymagana jest dedykowana aparatura generacji, dystrybucji 

time-code. Wymagane jest dostarczenie minimum dwóch wyświetlaczy kodu czasowego. 

Zintegrowanie i ciągłe zarządzanie dostępnymi na halach bandami LED i ekranami 

GIANT screens (serwer multimedialny do obsługi minimum 5 nośników: Bandy LED, 

Giant screen – 2 sygnały, II rząd band LED, brama wyjściowa) 
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Zapewnienie płynnego wyświetlania nazwisk zawodników podczas prezentacji drużyn i 

wyjściowych składów jednocześnie na bandach i telebimie 

Zagwarantowanie możliwości wyświetlania na żądanie w dowolnym momencie (na 

wskazanie prowadzącego – DJ) dodatkowych grafik na bandach LED i ekranach 

halowych (np. challenge, ace, monster block) wraz z jednoczesnym zarządzaniem 

oświetleniem halowym, efektowym i rzutnikami gobo oraz projektorami.  

Zapewnienie możliwości jednoczesnego wyświetlania na wszystkich ekranach w hali oraz 

na bandach zsynchronizowanych grafik video  

Obsługa dwóch playlist na bandy LED w trakcie każdego meczu i możliwość płynnego 

przełączania się między nimi: standardowa playlista oraz statyczna, która dzieli całe 

bandy na 3m odcinki.  

Przygotowanie koncepcji wewnętrznej realizacji telewizyjnej podczas wszystkich meczów 

MS (m.in. KISS CAM, DANCE CAM) w tym: 

Zintegrowanie zarządzanych nośników LED (własnych i halowych) z systemem 

oświetlenia hali oraz z oświetleniem efektowym w celu emisji określonych plików SPR 

(zgodnie z wizualizacjami z Załącznika nr b – poza gobo). 

Zapewnienie 10 szt. telewizorów SmartTV (min. 50 cali) wraz ze stojakami i aplikacją 

PolsatBox GO (loginy i hasła zapewnia zleceniodawca) 

Zapewnienie łączności ekipy (min. 14 szt. urządzeń typu RTS CS lub Riedel) 

Zapewnienie niezbędnych konwerterów sygnałów (VGA, HDMI, SDI) po min. 2 szt. 

Zapewnienie możliwości przechwytywania sygnałów zewnętrznych (protokół 

elektroniczny, system challenge, przekazu TV, kamer SPR do 300m od każdego źródła. 

Obsługa:  

Dostępność ekipy w nienormowanym czasie pracy – instalacje, testy, próby generalne, 

dni meczowe, spotkania pomeczowe 

Ekipa posługująca się językiem angielskim (TEAM LEADER - biegle)  

Zapewnienie stałej obecności „graphic designera" z międzynarodowym doświadczeniem / 

co najmniej 1 realizacja w ostatnich trzech latach/ obsługującego proces 

przygotowywania i adaptacji plików emisyjnych z umiejętnością przygotowywania grafik 

reklamowych na miejscu i w trakcie rozgrywania MS. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiałów brandingowych. 
 FIVB Men's Volleyball World Championship 2022 
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CZĘŚĆ III OGŁOSZENIA – FORMULARZE 

 

Wzór nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

I. Ofertę składa: 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie1 

 

Adres 

NIP 

KRS/wypis z ewidencji 

REGON  

 

Pełnomocnik do reprezentowania 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

Dane osoby uprawnionej do kontaktu z 

Zamawiającym w trakcie postępowania  

Imię: 

Nazwisko: 

Tel.  

Adres email: 

 

 

dla 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

ul. Puławska 383, 

02-801 Warszawa 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu, w tym i w Wzorze Umowy, jak też przepisami prawa 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oferuję wykonanie zamówienia pn: 

,, Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2022 oprawa artystyczna” 

 

za cenę: 

 

1) netto ............................................................................................ zł, 

                                                           
1 jeżeli dotyczy. 
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2) kwota podatku VAT ....................................................... zł,  

3) kwotę z podatkiem VAT .............................................................................................. zł.  

 

zgodnie z poniższym podziałem: 

Lp. Zakres Liczba 

sztuk 

Cena jednostkowa 

w zł netto 

Wartość w zł netto 

1.     

2.     

3.     

5. Razem:  

 

Zadania Opcji 

Lp. Zakres Liczba 

sztuk 

Cena jednostkowa 

w zł netto 

Wartość w zł netto 

1.     

2.     

3.     

5. Razem:  

 

 

II. Oświadczam, że: 

1. w ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

2. akceptuje zasady uiszczenia zapłaty określone w części IV Ogłoszenia, 

3. zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania 

zamówienia, 

4. jesteśmy związani ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

5. zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom ze wskazaniem ich firm, jeżeli 

podwykonawcy są już znani*: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

*Jeżeli ma zastosowanie 

 

IV. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się: 
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1. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia, w szczególności 

załączonym Wzorze Umowy, w wymaganych w Ogłoszeniu terminach. 

2. Do podpisania Umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy zawartym w części IV 

Ogłoszenia oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do ……… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 

nie mogą być ogólnie udostępnione.  

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

miejscowość i data imię, nazwisko, stanowisko  i podpis osoby              

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

Załączniki do oferty: 

1. …, 

2. … 
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Wzór nr 2 do części III Ogłoszenia 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia 

My, niżej podpisani  

 

........................................................................................................................................ 

 

 

działając w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia*)  

 

........................................................................................................................................ 

oświadczamy, iż wyżej wskazany wykonawca (wyżej wskazani wykonawcy*) nie podlega(ją) 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego z powodu okoliczności 
wymienionych w treści „Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w trakcie realizacji 
wybranych zadań publicznych przez Polski Związek Piłki Siatkowej” 

 

miejscowość, data 

podpisy osób upoważnionych do  

reprezentowania Wykonawcy (ów) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Wzór nr 3 do części III Ogłoszenia 

 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ 

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn…………………………………………………., numer postępowania 

………………………………………… prowadzonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej 

ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa ,oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
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destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 2022/576.
2
 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 

UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu 

udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% 

wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. 

(wskazać dokument  

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 

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

                                                           
2
 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się 

udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % 

należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym 

mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
3
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), 

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to 

konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 

w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż 

jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 

w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
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Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

 

 

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

miejscowość i data imię, nazwisko, stanowisko  i podpis osoby                

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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Wzór nr 4 do części III Ogłoszenia 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ 
 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Mistrzostwa Świata 

w siatkówce kobiet 2022 – zapewnienie usługi zabezpieczenia medycznego” 

 składamy wykaz wykonanych zamówień i oświadczamy, że wykonaliśmy, następujące usługi: 

 

Lp. 
Opis wykonanych 

usług  

Miejsce 
wykonania 

usług 
 

Data 
wykonania  

usług 
(miesiąc/rok) 

Nazwa i adres 
odbiorcy usług 

Nazwa i adres 
Wykonawcy lub 

podmiotu 
udostępniającego 

potencjał  

1      

2      

3      

…      

 

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług. 

 

…………………………………………… 

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy 
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Wzór nr 5 do części III Ogłoszenia 

 

WYKAZ OSÓB 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet 2022 – oprawa artystyczna” 

 oświadczam, że do realizacji zamówienia zostaną skierowane następujące osoby: 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Doświadczenie 

Podstawa  
dysponowania osobą  

(nazwa Podmiotu  
udostępniającego) 

/jeżeli dotyczy/ 

1    

 

2    

 

3    

 

4    
 

5     

6     

….     

….     

 

……………………………………………  

 imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do 
reprezentacji Wykonawcy 
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CZĘŚĆ IV OGŁOSZENIA WZÓR UMOWY 

 

 

 

 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

zawarta w Warszawie w dniu …………….…….. 2022 roku (dalej „Umowa”), pomiędzy: 

Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-801 Warszawa), przy ulicy Puławskiej 

383, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000062347, dla którego 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 527-22-01-494, REGON 000866372, 

reprezentowanym przez: 

Sebastiana Świderskiego – Prezesa Zarządu 

Jacka Sęka – Wiceprezesa Zarządu 

upoważnienie Członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej wynika § 29 ust. 2 Statutu PZPS 

zwanym dalej „PZPS” lub „Zamawiającym” 

a  

[…], reprezentowanym przez: […] 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zamawiający i Wykonawca są w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna 

„Stroną”.  

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę kompleksowej obsługi 

multimedialnej (technicznej) oraz brandingu podczas Mistrzostw Świata Kobiet 

rozgrywanych  

w Polsce w roku 2022 (dalej „Usługi" lub „Przedmiot Umowy”), w których zakres wchodzi  

w szczególności:  

2. Zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego (w tym 

oświetlenia) do przeprowadzania spotkań rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata 

wraz z pełną obsługą w trakcie ich trwania (szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy), (dalej także „Obsługa techniczna”), 
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3. Zaprojektowanie, wykonanie, montaż, demontaż oraz utylizacja scenografii hal na 

których rozgrywane będą Mistrzostwa Świata (szczegółowy OPZ stanowi Załącznik nr 3 

do Umowy) (dalej także „Branding”). 

4. Miejsce wykonywania: ERGO Arena Gdańsk, Sport Arena Łódź, Atlas Arena Łódź oraz 

Arena GLIWICE. 

§ 2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY. OŚWIADCZENIA STRON 

1. Jeśli wykonanie Usługi wiązać się będzie z koniecznością użycia sprzętu i materiałów 

Wykonawcy, wówczas Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko do miejsca 

świadczenia Usług sprzęt  

i materiały niezbędne do wykonania Usługi w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

świadczenia Usługi. Wszelkie działania oraz metody stosowane w trakcie wykonywania 

Usługi będą uwzględniały najwyższe standardy techniczne lub jakościowe. 

Równocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności w zakresie bhp, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i gospodarki materiałami i odpadami, w tym 

do zapewnienia usunięcia z miejsca świadczenia Usług odpadów powstałych w trakcie 

świadczenia Usług na swój własny koszt i ryzyko.  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wszelkie Usługi świadczone przez niego w ramach Umowy będą wykonywane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo;  

b) dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do prawidłowego 

wykonania Umowy oraz wymagane uprawnienia wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, umocowanym przez niego do uczestnictwa we wszystkich 

etapach wykonywania Usługi, w tym do dokonywania w imieniu Wykonawcy 

uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich 

sprawach dotyczących wykonania Umowy;  

c) dysponuje sprawnymi urządzeniami i sprzętem niezbędnym do wykonania Umowy;  

d) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, o wszelkich 

istotnych zdarzeniach związanych z wykonywaniem Usługi, a w szczególności o 

możliwych lub istniejących opóźnieniach w realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

podjętych w związku z tym działaniach i o przewidywanym nowym terminie 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację wykonywania Usług w taki 

sposób, aby w dowolnym czasie było możliwe ustalenie wysokości poniesionych kosztów 

oraz etapów wykonywania Usługi. 

5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia łącznego zapewnia wszystkim osobom biorącym 

udział po stronie Wykonawcy (pracownicy i współpracownicy Wykonawcy) w realizacji 

Przedmiotu Umowy transport, noclegi, wyżywienie, diety i inne świadczenia wynikające z 

przepisów prawa.  

6. W ramach współpracy objętej Umową Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

informować Zamawiającego o potrzebie uzyskania informacji lub konsultacji niezbędnych 

do wykonania Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielać tych 

informacji. Zamawiający oświadcza, że osoba wskazana w § 5 ust. 5 Umowy jest 
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uprawniona i zobowiązana do podejmowania wiążących decyzji w zakresie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

7. PZPS oświadcza, że na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z 

Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej (FIVB), uzyskał prawa organizacyjne i 

marketingowe do organizacji Mistrzostw Świata Kobiet 2022. PZPS oświadcza, iż jest 

organizatorem Mistrzostw Świata Kobiet 2022, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).  

8. PZPS zobowiązuje się do aktywnego współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu 

niniejszej Umowy, a w szczególności zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wskazówki i 

informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy. 

9. PZPS zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie, na każde uzasadnione żądanie 

Wykonawcy, informacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Działania te będą 

podejmowane niezwłocznie, przez osobę wskazaną w § 5 ust. 5 Umowy, po zgłoszeniu 

zapotrzebowania w tym zakresie (również po godzinach pracy Zamawiającego i w dni 

wolne od pracy). 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji Przedmiotu Umowy na 

każdym jej etapie. Zastrzeżenia do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy będą 

zgłaszane niezwłocznie do Wykonawcy. Informacje w tym zakresie będą przekazywane 

Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 Umowy.  

§ 3. TERMINY  

11. Usługa zostanie wykonana w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 13 października 

2022 r. Planowany harmonogram instalacji sprzętów i materiałów niezbędnych do 

realizacji Usługi oraz harmonogram rozgrywania meczów stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu 

Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po dniu zaistnienia danej 

okoliczności. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Wykonawcy elektronicznie 

na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 5 Umowy.  

13. Strony postanawiają, że w szczególnych okolicznościach będą dokonywały ustaleń 

telefonicznie lub podczas spotkań, przy czym ustalenia te będą potwierdzane 

niezwłocznie elektronicznie na adresy wskazane w § 5 ust. 1 i 5 Umowy.  

§ 4. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

14. Z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznie wynagrodzenia w wysokości 

…………………………… zł (słownie: …………………………………………….. złotych) 

netto (dalej „Wynagrodzenie łączne”), w tym: 

1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia oraz 

sprzętu multimedialnego do przeprowadzania spotkań rozgrywanych w ramach 

Mistrzostw Świata wraz z pełną obsługą w trakcie ich trwania w wysokości: 

…………………………… zł (słownie: …………………………………………….. 

złotych) netto (dalej „Wynagrodzenie za oprawę techniczną”).;  
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1.2. wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie, wykonanie, montaż, demontaż 

oraz utylizację scenografii hal na których rozgrywane będą Mistrzostwa Świata w 

wysokości: …………………………… zł (słownie: 

…………………………………………….. złotych) netto (dalej „Wynagrodzenie za 

branding”). 

15. Szczegółowa cena ofertowa została określona w Ofercie Wykonawcy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do Umowy. Szczegółowe zasady rozliczeń zawierają załączniki 4-5 do 

Umowy. 

16. Wynagrodzenie za oprawę techniczną oraz wynagrodzenie za branding zostało 

skalkulowane biorąc pod uwagę, iż Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot 

Umowy w sposób kompletny, co oznacza, że wszystkie koszty wynikające z realizacji 

Umowy są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały w Wynagrodzeniu łącznym. 

17. Zamawiający, oprócz zapłaty Wynagrodzenia łącznego wyliczonego i określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek 

innych wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, bądź zapłaty 

jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.  

18. Strony zgodnie wskazują, że Zamawiający jest uprawniony do zlecenia Wykonawcy 

wykonania dodatkowych prac nieobjętych Przedmiotem Umowy, wskazanych przez 

Zamawiającego (dalej „Zamówienia dodatkowe”). Zamówienia dodatkowe będą 

wykonywane na zlecenie PZPS, poprzez przesłanie na adres e-mail Pełnomocnika 

Wykonawcy zapytania o wycenę zamówienia dodatkowego. Wykonawca powstrzyma się 

z realizacją Zamówień dodatkowych do momentu akceptacji przez Zamawiającego 

dodatkowych kosztów takich czynności, należnego wynagrodzenia, jak i terminu 

wykonania Zamówień dodatkowych, określonych w kosztorysie przedstawionym przez 

Wykonawcę. Wykonawca przedstawia kosztorys niezwłocznie, nie później jednak niż 

terminie 12 godzin od dnia otrzymania wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

Wykonawca nie przyjmie Zamówienia dodatkowego do realizacji, zobowiązany jest on 

poinformować Zamawiającego o niniejszym w terminie 6 godzin od otrzymania informacji  

o potencjalnym zleceniu ,,Zamówienia dodatkowego”. Osobą uprawnioną do 

podejmowania wiążących decyzji w zakresie zlecania Zamówień dodatkowych i 

akceptowania przesłanych przez Wykonawcę kosztorysów Zamówień dodatkowych jest 

osoba wskazana w § 5 ust. 5 Umowy lub inna osoba po stronie Zamawiającego, mająca 

prawo do składania oświadczeń woli i wiedzy w jego imieniu. Celem uniknięcia 

wątpliwości – zlecenie wykonania zamówień dodatkowych, których łączna wartość nie 

przekracza kwoty 2 % Wynagrodzenia łącznego, nie wymaga zawarcia aneksu do 

niniejszej Umowy lub zawarcia dodatkowej Umowy. Wiążąca dla Stron jest decyzja 

osoby z ramienia Zamawiającego, wskazanej w ust. 5 (Strony traktują akceptację wyceny 

Zamówień dodatkowych przez Pełnomocnika Zamawiającego, jako zaciągnięcie 

zobowiązania przez Zamawiającego, skutkującego obowiązkiem uiszczenia dodatkowej 

zapłaty, a w przypadku Wykonawcy jako zobowiązanie do wykonania Zamówienia 

dodatkowego). 

19. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół obioru podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. Szczegółowe zasady odbiorów zawierają 

załączniki 4-5 do Umowy. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w formie protokołu 

odbioru końcowego, którego sporządzenie stanowi podstawę do wypłaty drugiej części 

wynagrodzenia zostanie sporządzony wraz z doręczeniem Zamawiającemu raportu 
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końcowego, o którym mowa w pkt. 11 Załącznika nr 5 do Umowy, umożliwiający 

rozliczenie przez PZPS niniejszej Umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w tym 

informację o cenach sprzedaży Usług Zamawiającemu przez Wykonawcę wskazanych w 

ust. 1 pkt 1a, 1b. 

20. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, a w przypadku faktury obejmującej zaliczkę w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy na podstawie faktury pro forma, wystawionej 

przez Wykonawcę 

21. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w 

ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z treścią niniejszej Umowy.  

22. Należność wynikająca z błędnie wystawionej faktury lub wystawionej sprzecznie z 

warunkami Umowy nie jest wymagalna do czasu spełnienia wszystkich warunków 

Umowy koniecznych dla wymagalności należności lub do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury korygującej do wysokości zgodnej z warunkami Umowy. 

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY. ZASADY WSPÓŁPRACY 

23. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy prowadzi:   

Pan/i __________________ tel. __________________ e-mail: __________________  
jako osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu 
wszelkich oświadczeń woli i wiedzy objętych niniejszą Umową, koordynowania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w 
stosunkach z Zamawiającym (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”).   

24. Członkami zespołu Wykonawcy, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy (dalej „Personel Wykonawcy”) będą: 

 funkcję Team leadera w zakresie Obsługi technicznej będzie pełnić: 

 Imię:  ________________________________ 

 Nazwisko:  ________________________________ 

 tel. kom.: ________________________________ 

 e-mail:  ________________________________ 

 funkcję „light designera" w zakresie Obsługi technicznej będzie pełnić: 

 Imię:  ________________________________ 

 Nazwisko:  ________________________________ 

 tel. kom.: ________________________________ 

 e-mail:  ________________________________ 

 funkcję „graphic designera" w zakresie Obsługi technicznej będzie pełnić: 

 Imię:  ________________________________ 

 Nazwisko:  ________________________________ 

 tel. kom.: ________________________________ 

 e-mail:  ________________________________ 

25. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu Wykonawcy 

wymienionego w ust. 2, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, 

który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem 
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o zmianę którejkolwiek z osób ze składu Personelu Wykonawcy, jeżeli w jego opinii 

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się  

ze swoich obowiązków w należyty sposób. PZPS podejmie decyzję w zakresie 

określonym  

w niniejszym ustępie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia 

zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany. 

26. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i 

doświadczenie.  

27. Nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego prowadzi:  

Pan Jacek Sęk, tel. 665 360 020, e-mail: jsek@pzps.pl 
Pan Janusz Uznański, tel. 665 360 021, e-mail: juznanski@pzps.pl 
jako osoba/y upoważniona/e do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych 
niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego 
oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem 
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów 
oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Zamawiającego”). Każda z ww. osób 
uprawniona jest do samodzielnego reprezentowania Zamawiającego (nie jest wymagane 
łączne działanie obu ww. Pełnomocników Zamawiającego). 

28. Osoby wymienione w ust. 1 i 5 powyżej uznaje się za uprawnione przez Strony do 

podpisania protokołów odbioru, w tym protokołu odbioru końcowego. 

29. Strony będą dokonywać bieżących ustaleń podczas spotkań roboczych przedstawicieli 

Stron, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

30. W przypadku spotkań roboczych, przedstawiciele Stron będą na bieżąco 

ustosunkowywać się do propozycji zgłaszanych przez drugą Stronę. W razie potrzeby, 

sporządzony zostanie raport  

z dokonanych ustaleń, zaakceptowany przez Pełnomocnika Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

31. W przypadku ustaleń dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, PZPS 

ustosunkuje się do propozycji Wykonawcy, akceptując ją albo zgłaszając zastrzeżenia, w 

terminie 8 (ośmiu) godzin roboczych od otrzymania wiadomości. Niezgłoszenie 

zastrzeżeń w tym terminie poczytuje się za akceptację propozycji przedstawionej przez 

Wykonawcę. 

32. W przypadku zgłoszenia przez PZPS zastrzeżeń do propozycji przedstawionej przez 

Wykonawcę, Wykonawca ustosunkuje się niezwłocznie lub w odpowiednim terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż terminie 8 (osiem) godzin 

roboczych, do stanowiska Zamawiającego, odstępując od propozycji albo przedstawiając 

nową propozycję, zgodną  

z sugestiami PZPS. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY  

33. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy.  

W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy Wykonawcy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. Wykonawca oświadcza, że 

zapłata wynagrodzenia (lub jakiejkolwiek jego części) na rzecz lidera Konsorcjum 

mailto:jsek@pzps.pl
mailto:juznanski@pzps.pl
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zaspokoją roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu zapłaty wynagrodzenia. 

Lider konsorcjum jest upoważniony do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 

członków konsorcjum. Oświadczenia członków konsorcjum, zawierające upoważnienie 

lidera konsorcjum do odbioru Wynagrodzenia, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

34. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, 

Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:  

a) zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub  

b) zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego 

innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub 

c) odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.  

35. Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów 

poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych w przypadkach 

określonych Umowie.  

36. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i 

wysokościach:  

a) za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy– w wysokości 10% Wynagrodzenia łącznego netto;  

b) jeżeli czynności zastrzeżone dla Personelu Wykonawcy, będzie wykonywała inna 

osoba niż wskazana w ofercie Wykonawcy albo nie zaakceptowana przez 

Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy – karę umowną w wysokości 3.000 złotych (słownie: trzech 

tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

c) w wysokości 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) – z tytułu każdej zawinionej 

przez Wykonawcę przerwy w wykonywaniu Usługi, nakazanej przez Pełnomocnika 

Zamawiającego lub właściwej służby bhp lub ppoż. z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca;  

37. Niezależnie od kar umownych wskazanych w ust. 4 powyżej, w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania tej części Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące 

złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek.  

38. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy uważa się: 

a) niezapewnienie któregoś z elementów składowych Przedmiotu Umowy, bądź też 

odstępstwo od któregokolwiek z wymagań Zamawiającego określonego w 

Załączniku nr 2-3 do Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

należytego wykonywania Umowy; 

b) użycie materiałów lub wyposażenia wybrakowanego, uszkodzonego lub o 

niewłaściwej jakości, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy; 
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c) realizacja poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy niezgodnie z ustalonym 

harmonogramem, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy. 

39. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do domagania się 

odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach 

ogólnych.  

40. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

41. W przypadku uzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych, 

poniesionych kosztów związanych z realizacją Umowy – liczonych do dnia złożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na zasadach wskazanych w 

§ 7 ust. 2, lecz nie wyższych niż kwota Wynagrodzenia łącznego określonego w § 4 ust. 

1. Strony zobowiązują się do podjęcia czynności określonych w §7 ust. 3 Umowy. 

42. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności wynikających z faktury VAT, 

Wykonawca ma prawo domagania się zapłaty przez Zamawiającego odsetek 

ustawowych za opóźnienie. Nie dotyczy to sytuacji, w których nieuregulowanie faktury 

VAT nastąpiło na skutek jej nieprawidłowego wypełnienia lub niedostarczenia jej 

Zamawiającemu.  

43. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 20 % 

określonego w Umowie Wynagrodzenia łącznego netto. 

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY  

44. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w 

razie:  

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego;  

b) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Usługi w terminie wskazanym w 

Umowie albo przerwania, bez uzasadnionej przyczyny, realizacji Usługi na okres 

dłuższy niż 3 dni robocze;  

c) innego rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę pomimo 

uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji Usługi zgodnie z Umową; 

d) w przypadku określonym w § 6 ust 2 lit. c Umowy; 

45. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Strony postanawiają, że oświadczenie to ma 

być przesłane na adres:  

a) Zamawiającego: Polski Związek Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-801 

Warszawa), przy ulicy Puławskiej 383, 

b) Wykonawcy: [_____________________} 

46. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Strony zobowiązują się do podjęcia następujących czynności:  

a) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji stopnia realizacji 

Usługi wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy;  
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;  

c) Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru Usługi oraz do zapłaty 

Wynagrodzenia za te elementy Usług, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

od Umowy.  

47. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie może 

zostać złożone w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności będącej 

podstawą odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez cały 

okres wykonywania Umowy.  

48. PZPS zastrzega możliwość odwołania lub ograniczenia Mistrzostw Świata Kobiet, z 

uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej 

nim choroby COVID-19, w szczególności, jeśli przeprowadzenie Mistrzostw Świata 

Kobiet stanie się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z uwagi na wprowadzone 

obostrzenia w związku obowiązującym stanem epidemii lub stanem zagrożenia 

epidemicznego lub wydane zalecenia państwowych służb sanitarnych. Rozliczenie w 

takiej sytuacji nastąpi na zasadach określonych w ust. 3. 

49. Wykonawca, w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 lub 5, 

zobowiązany będzie do rozliczenia się ze wszystkich otrzymanych od PZPS na realizację 

Przedmiotu Umowy środków, w tym wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy. W 

przypadku, gdy zakres i koszt wykonanych prac jest niższy niż wynagrodzenie zapłacone 

Wykonawcy do momentu rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu PZPS nadwyżki wpłaconych kwot w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji stopnia realizacji Usługi 

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

50. W związku, iż z wykonaniem Umowy powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwór”), przez 

który rozumie się Materiał Programowy oraz utwór powstały w wyniku wykonania 

Umowy, o którym mowa  

w pkt. 3 poniżej, Wykonawca z chwilą powstania Utworu Zamawiającemu przenosi na 

Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia łącznego, majątkowe prawa autorskie do 

tego Utworu wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na 

wszelkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w 

szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

i określonych szczegółowo poniżej w Umowie oraz własność nośników na których 

zostaną przekazane Utwory. 

51. Prawa do Utworów o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności prawa pokrewne 

do artystycznych wykonań, majątkowe prawa autorskie do wkładów twórczych 

ewentualnych utworów, fonogramów, wykorzystanych podczas realizacji Umowy (w tym 

w szczególności zrealizowanego techniką filmową dokumentu typu Making off 

opowiadającego o przebiegu Mistrzostw Świata Kobiet) (dalej także „Materiał 

Programowy”). 

52. Wykonawca przenosi na PZPS majątkowe prawa autorskie do scenariusza, scenografii i 

wszystkich innych wkładów twórczych Wykonawcy w Materiał Programowy oraz 

upoważnia PZPS do korzystania z nabytych uprzednio od twórców, zgodnie z Umową, 

praw do wykonań zrealizowanych podczas realizacji Umowy fonogramów lub filmów 
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wideo wykorzystanych w ramach Materiału Programowego, wideogramów pozwalających 

na korzystanie z tych utworów/artystycznych wykonań, wkładów twórczych, fonogramów, 

w ramach Materiału Programowego, materiałów promujących Materiał Programowy, 

wykorzystujących fragmenty Materiału Programowego, będących przedmiotem Umowy. 

53. Pola eksploatacji do Utworów oraz Materiału Programowego obejmują, bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy: 

a) użytkowanie Utworu, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 

dokonywanie twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 

przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

c) utrwalanie Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 

do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

d) udostępnianie i publikowanie Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  

i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 

udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) zwielokrotnianie Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu,  

w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. 

CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

f) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w 

szczególności na nośnikach wskazanych powyżej, 

g) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu, 

h) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 

komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 

plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 

przestrzeniach, w internecie,  

i) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

j) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

k) reemisja, 

l) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 

m) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we 

fragmentach,  
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w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 

uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 

reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 

sponsoringu, 

n) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

o) wprowadzanie zmian, skrótów, 

p) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

q) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 

dzierżawę, 

r) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 

publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 

poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów instytucjom, 

osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 

przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających z 

powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 

s) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 

podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

t) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej, 

u) utrwalenie Materiału Programowego w dowolnych technikach i rodzajach zapisu na 

wszelkich nośnikach, w tym zapisu magnetycznego, cyfrowego, reprograficznego i 

na nośnikach światłoczułych, wyłącznie na potrzeby opisane w lit. v -y poniżej; 

v) zwielokrotnianie zapisów Materiału Programowego w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy na wszelkich nośnikach, w technikach i rodzajach zapisu, o których 

mowa w lit. u, bezterminowo; 

w) wielokrotne nadawanie i reemitowanie Materiału Programowego za pomocą wizji i 

fonii przewodowej i bezprzewodowej, przez stacje naziemne i za pośrednictwem 

satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla 

odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji - bezterminowo; 

x) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Materiału 

Programowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym w systemie simulcastingu, webcastingu oraz 

systemie VOD, udostępniania przez oficjalne witryny PZPS, wyłącznie w związku z 

informowaniem o lub promocją Mistrzostw Świata Kobiet - bezterminowo; 

y) wprowadzenia Materiału Programowego do pamięci komputera, w celach opisanych 

w lit. u-x. 

54. W zakresie określonym w ust. 4 PZPS przysługuje ponadto prawo do korzystania i 

rozporządzania imieniem, nazwiskiem, głosem, wizerunkiem oraz podobizną wszystkich 

uczestników utrwalonych podczas realizacji Materiału Programowego. 

55. Wykonawca upoważnia PZPS do decydowania o formie udostępnienia materiałów 

utrwalonych w ramach realizacji Materiału Programowego, skracania, fragmentaryzacji, 
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przemontowaniu, przy czym PZPS zobowiązany będzie do poszanowania praw 

osobistych twórców i wykonawców. 

56. PZPS ma prawo do wykorzystania imienia, nazwiska, pseudonimu, wizerunku, 

podobizny danego twórcy czy wykonawcy w celu informowania lub promowania 

Mistrzostw Świata lub Materiału Programowego. 

57. PZPS ma prawo do rozpowszechniania imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, 

podobizny lub wykonania danego wykonawcy w zestawieniu z oznaczeniami lub 

znakami towarowymi osób trzecich, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach 

Wynagrodzenia łącznego uzyskać pisemną zgodę tego wykonawcy. 

58. Wykonawca zobowiązuje się, że nabędzie w zakresie niezbędnym do udzielenia 

upoważnienia do ich wykonywania na rzecz PZPS prawa, o których mowa w ust. 1-3 

niniejszego paragrafu na wszystkich polach eksploatacji i w zakresie opisanym w ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

59. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie wymaga składania przez Strony 

dodatkowych oświadczeń woli i następuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

Usługi, określonego w Umowie. Jeżeli Umowa będzie realizowana przy udziale 

podwykonawców, Wykonawca zapewnia, że na dzień powstania Utworu Zamawiający 

będzie umocowany do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi, jakie powstaną 

po stronie podwykonawców, w szczególności zaś do przeniesienia tych praw na 

Zamawiającego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W 

przypadku, jeżeli zapewnienie Wykonawcy zawarte w zdaniu poprzedzającym okaże się 

niezgodne z prawdą, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą do pełnej wysokości szkody.  

60. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rozwiązania wykorzystane przy realizacji Umowy 

oraz opracowane w ramach wykonania Umowy Utwory oraz Materiał Programowy nie 

będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw 

wynikających z patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, przemysłowe i znaki 

towarowe oraz praw autorskich.  

61. Z chwilą wydania Utworu oraz Materiału Programowego Zamawiający uzyskuje prawo 

do korzystania z Utworu, bez obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

W zakresie, w którym wyniki Usługi lub Utwory lub Materiał Programowy dostarczone 

przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy podlegać będą prawom osób trzecich, 

Wykonawca zapewni, że Zamawiający z chwilą wydania otrzyma prawo do korzystania z 

nich w pełnym zakresie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów powyżej uzgodnionego Wynagrodzenia.   

62. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z Utworu lub Materiału Programowego przez 

Zamawiającego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej 

osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany, wedle uznania i po konsultacji z 

Zamawiającym:  

a) wymienić Utwór lub Materiał Programowy na nienaruszające prawa osób trzecich 

lub  

b) nabyć prawa do korzystania z Utworu lub Materiału Programowego, lub  

c) zmodyfikować Utwór lub Materiał Programowy w taki sposób, aby uniknąć 

naruszenia, w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego 

dodatkowych kosztów, przekraczających uzgodnione Wynagrodzenie łączne oraz 

bez ograniczania praw Zamawiającego do korzystania z Utworu względem 

dostarczonego pierwotnie.   
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63. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami do Zamawiającego z tytułu 

naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej na skutek korzystania 

przez Zamawiającego z wyników Usług lub dostarczonych przez Wykonawcę Utworów, 

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Zamawiającego z 

odpowiedzialności względem osób trzecich i naprawić wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego z tego tytułu.  

§ 9. PODWYKONAWCY 

64. Wykonawca ma prawo do powierzenia realizacji części Usług podwykonawcom. 

65. Podzlecenie części Usług może nastąpić pod następującymi warunkami, które muszą 

być spełnione łącznie:  

a) wszyscy podwykonawcy oraz ich personel posiadać będą wszelkie niezbędne 

kwalifikacje i uprawnienia do wykonania zleconej im części Usług, a zwłaszcza, ze 

względu na charakter zleconych Usług, wymagane uprawnienia zawodowe w 

odpowiedniej specjalności oraz niezbędną w tym zakresie wiedzę praktyczną, 

b) podzlecenie nie spowoduje niedotrzymania terminów określonych w Umowie ani 

wzrostu Wynagrodzenia łącznego. 

66. Wykonawca odpowiada za wybór podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji oraz za jakość i terminowość realizacji zleconej im części Usług tak, jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zwalnia Zamawiającego na zasadach 

określonych w art. 392 Kodeksu cywilnego z odpowiedzialności wobec podwykonawców 

w razie skierowania przez podwykonawców roszczeń do Zamawiającego, jeżeli 

roszczenia te nie są wynikiem działań lub zaniechań Zamawiającego.   

67. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dalszych podwykonawców. 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

68. Wykonawca przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych 00/100) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

opłacenia składki. 

69. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 

terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

70. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Wykonawcę, 

jego pracowników oraz podwykonawców, które będą wynikiem ich działania lub 

zaniechania. 

71. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania 

Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do 

rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

trybie określonym w § 7 ust. 1 Umowy. 

72. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Wykonawcy 

z jego zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie.  
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§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

73. Strony zobowiązują się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone w Umowie 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych 

osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z: (a) 

Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (b) Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).  

74. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

RODO  

w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako przedstawicieli 

ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i 

pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 

wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie.  

75. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 2 o celach i 

zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę celem wypełnienia 

obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.  

76. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. 

powyżej,  

w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie 

roszczeń lub obronę przed nimi.  

77. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Wykonawcy stanowić może kolejny załącznik do 

Umowy. 

§ 12. KLAUZULA POUFNOŚCI  

78. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane przez drugą Stronę w związku  

z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami 

dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (dalej „Informacje 

Poufne”). Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje w szczególności informacje dotyczące 

działalności gospodarczej, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, 

marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.  

79. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w ust. 1, Informacje Poufne definiowane są jako 

wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Strona otrzyma od drugiej Strony 

Umowy lub wytworzy  

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:  

a) są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania 

zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub  

b) będą znane Stronie przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały 

otrzymane od drugiej Strony jako poufne w ramach innego zlecenia, lub  

c) zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Strony, nie jest 

zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.  
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80. Strony zobowiązują się do ochrony informacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w tym  

w szczególności:  

a) zachować informacje w poufności,  

b) zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem 

staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,  

c) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,  

d) przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do 

uzyskania tych informacji, w niezbędnie wymaganym zakresie; o każdym przypadku 

przekazania informacji Stronie jest zobowiązany powiadomić drugą Stronę na 

piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,  

e) niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie o każdym przypadku 

nieuprawnionego dostępu do informacji,  

f) po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że druga Strona zażąda 

na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu 

nośników, na których przechowywane są informacje.  

81. Każda ze Stron jest zobowiązana do ochrony informacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej 

przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia 

zakończenia wykonywania Umowy.  

82. Niezależnie od obowiązków zawiązanych z ochroną informacji określonych w ust. 1 i 2 

powyżej, Strona zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które 

uzyskał w związku  

z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek 

sposób naruszać renomę Zamawiającego/Wykonawcy. Powyższy obowiązek ma 

charakter bezterminowy.  

83. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej 

wykonywania Strona jest uprawniona zwrócić się z wnioskiem do drugiej Strony o 

złożenie oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony Informacji Poufnych. 

Strona jest zobowiązana złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

kalendarzowych. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

Umowy.  

84. Strona może dochodzić odszkodowania od drugiej Strony na zasadach ogólnych w 

przypadku naruszenia postanowień § 12. 

§ 13. SIŁA WYŻSZA  

85. 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 w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

86. 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.  

87. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 

nią. 
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§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

88. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 

obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

89. Ilekroć w Umowie mowa o dniach lub godzinach roboczych należy przez to rozumieć dni 

od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 

8:00- 20:00,  

a w soboty w godzinach 8.00 – 16.00. Jakiekolwiek zawiadomienie wysłane po godz. 

20:00 (w sobotę po 16.00) lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie traktowane 

jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po 

wysłaniu zawiadomienia.  

90. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

91. Ewentualne spory, mogące wynikać z realizacji Umowy, Strony rozstrzygać będą 

polubownie.  

W przypadku, gdyby rozwiązania polubownego nie udało się wypracować, spory 

dotyczące Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

92. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

93. Zmiany adresu Stron, danych kontaktowych, osób wskazanych w § 5 ust. 1 i ust. 5, nie 

stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O 

powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej, ze 

skutkiem od chwili doręczenia.  

94. Treść Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa PZPS i nie może być ujawniona 

stronie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

95. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

96. Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

treścią Umowy i Załącznikami, postanowienia Załączników mają pierwszeństwo.  

 

 

________________________ ________________________ 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO ZA WYKONAWCĘ 

Spis załączników:  

a) Załącznik nr 1 – Harmonogram,  

b) Załącznik nr 2 – OPZ dotyczący Obsługi technicznej 

c) Załącznik nr 3 – OPZ dotyczący Brandindgu 

d) Załącznik nr 4 – Postanowienia szczególne Umowy dotyczące Obsługi technicznej 

e) Załącznik nr 5 – Postanowienia szczególne Umowy dotyczące Brandingu 
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f) Załącznik nr 6 – Oświadczenia członków konsorcjum, zawierające upoważnienie lidera 

konsorcjum do odbioru Wynagrodzenia  

g) Załącznik nr 7 - Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Postanowienia szczególne Umowy dotyczące obsługi technicznej 

97. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć niezbędne wyposażenie oraz sprzęt 

multimedialny do przeprowadzania spotkań rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata 

wraz z pełną obsługą w trakcie ich trwania, zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 2 

do Umowy. 

98. Harmonogramy instalacji wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego stanowią Załącznik 

nr 1 do Umowy (Harmonogram). 

99. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów: 

a) po wykonanych przez Wykonawcę próbach generalnych, odrębnie dla każdej z hal, 

w których odbywają się Mistrzostwa Świata Kobiet (odbiory częściowe);  

b) po wykonaniu całości niniejszej części Przedmiotu Umowy (odbiór końcowy).  

100. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego. Z odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 

zostanie sporządzony każdorazowo protokół, potwierdzony przez Pełnomocnika 

Zamawiającego. Czynności związane z dokonywaniem odbiorów będą dokonywane 

niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia od dnia zawiadomienia 

Zamawiającego o danej czynności przez Wykonawcę.  

101. Wynagrodzenie za oprawę techniczną będzie płatne w dwóch częściach: 

a) pierwsza część w formie zaliczki w wysokości nie większej niż 30 % Wynagrodzenia 

za oprawę techniczną, tj. w wysokości: …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………. złotych) netto płatna w terminie 7 (siedmiu) 

dni od dnia podpisania niniejszej Umowy na podstawie faktury pro forma, 

wystawionej przez Wykonawcę; 

b) druga część Wynagrodzenia za oprawę techniczną w wysokości: 

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………. 

złotych) płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę całości tej części 

Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego.  
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Załącznik nr 5 – Postanowienia szczególne Umowy dotyczące brandingu 

102. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania, montażu, demontażu 

oraz utylizacji scenografii hal na których rozgrywane będą Mistrzostwa Świata - 

BRANDING, zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

103. Wykonawca oświadcza, że montowany przez Wykonawcę sprzęt i materiały 

brandingowe spełniają wymagane przez obowiązujące przepisy prawa normy 

bezpieczeństwa, a nadto Wykonawca jest w posiadaniu stosownej dokumentacji 

potwierdzającej spełnianie przez montowany sprzęt i wyprodukowane materiały 

warunków przeciwpożarowych, określonych obowiązującymi przepisami prawa; 

dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca przekaże PZPS nie 

później niż  w terminie  3 (trzech) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz 

niezwłocznie, na każde żądanie podmiotu zarządzającego halą w której odbywać się 

będą Mistrzostwa Świata. 

104. W ramach realizacji tej części Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania czynności i prac polegających na zrealizowaniu czynności 

przygotowawczych, tj.:  

a) przygotowaniu koncepcji aranżacji hali i obrandowania („Koncepcja”), która stanowić 

będzie integralną część Umowy, 

b) wyznaczeniu miejsc i ich zwymiarowaniu, 

c) doborze materiałów i określenia sposobu ich montażu, 

d) przygotowaniu wizualizacji, 

e) aranżacji scenografii i nałożeniu grafik, 

f) przygotowaniu plików produkcyjnych, 

g) produkcji i druku materiałów brandingowych,  

h) wynajęciu sprzętu technicznego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, 

i) zapewnieniu narządzi i materiałów pomocniczych, 

j) montażu, obsłudze a następnie demontażu materiałów brandingowych, a także 

sprzętu niezbędnego do ich ekspozycji, 

k) transporcie materiałów brandingowych i sprzętu technicznego do miejsc ich 

ekspozycji. 

105. Wykonawca przedłoży PZPS Koncepcję w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy.  

106. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia elementów wyposażenia z hali 

sportowej  

w terminie wskazanym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz 

do utylizacji materiałów wykorzystanych do realizacji Umowy zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie gospodarki 

odpadami. 

107. Strony Umowy oświadczają, niezależnie od postanowień §8 Umowy, że przy realizacji 

tej części Przedmiotu Umowy będą przestrzegały praw autorskich i własności 

intelektualnej - w rozumieniu ustawy z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych do wszystkich wykorzystanych do realizacji niniejszej Umowy 

przez nich produktów, utworów i materiałów i że nie naruszą one praw osób trzech.  

108. PZPS przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca do realizacji niniejszej Umowy musi 

zakupić materiały na zasadach stosowanych przez ich wytwórców lub sprzedawców 
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oraz że koszt tych materiałów będzie wliczony w Wynagrodzenie za branding (nawet w 

przypadku, gdy w całości nie będzie wykorzystany do realizacji Umowy). 

109. PZPS zobowiązuje się do protokolarnego odbioru w każdej z hal, w których odbywają 

się Mistrzostwa Świata Kobiet przed rozpoczęciem meczów – niezwłocznie po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru poszczególnej hali. Gotowość Wykonawcy do odbioru 

hali będzie zgłaszana Pełnomocnikowi Zamawiającego. PZPS zobowiązany jest do 

wskazania w przedmiotowym protokole wszystkich zastrzeżeń do jakości przygotowania 

hali do rozgrywek. Odbiór hali bez uwag oznacza, że PZPS nie zgłasza uwag do jakości, 

rodzaju i ilości prac przygotowanych przez Wykonawcę oraz ich zgodności z 

postanowieniami Umowy.  

110. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nie podpisania protokołu 

wskazanego w ust. 9 w ciągu 2 (dwóch) dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

oznacza, że PZPS nie zgłasza uwag do jakości i zgodności wykonanych przez 

Wykonawcę prac z niniejszą Umową.   

111. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do jakości i zgodności wykonanych prac 

(zgłoszenie wady) Wykonawca w terminie 12 grodzin zobowiązany jest się do nich 

odnieść i usunąć wady zgodnie z uwagami wskazanymi przez PZPS. Po usunięciu wad 

Wykonawca przedstawi PZPS gotowość do odbioru prac bez wad, zgodnie z niniejszą 

Umową. Strony zobowiązane są do podpisania protokolarnego odbioru prac po 

naniesieniu poprawek. 

112. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw i usług 

niezbędnych do prawidłowej realizacji tej części Przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy 

nastąpi w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę raport końcowy (dalej „Raport”). 

113. Wynagrodzenie za branding będzie płatne w dwóch częściach: 

a) pierwsza część w formie zaliczki w wysokości nie większej niż 30% Wynagrodzenia 

za branding, tj. w wysokości: …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………. złotych) netto płatna w terminie 7 (siedmiu) 

dni od dnia podpisania niniejszej Umowy na podstawie faktury pro forma, 

wystawionej przez Wykonawcę; 

b) druga część Wynagrodzenia za branding w wysokości: …………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………. złotych) płatna będzie po 

zrealizowaniu przez Wykonawcę całości tej części Przedmiotu Umowy, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego.  

PRAWO OPCJI  

114. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu 

Umowy w zakresie: oświetlenie hal określonych w §1 ust. 4 Umowy, zgodnie z 

założeniami określonymi w załączniku nr [___])(dalej jako „Oświetlenie hal”). 

115. Prawo opcji ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego Przedmiotu Umowy, a 

jej realizacja uzależniona jest od woli Zamawiającego podjętej w maksymalnym terminie 

do dwóch dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje, że realizacja usług objętych prawem opcji jest uzależniona od 

dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także że nie będzie podnosił wobec 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji tej części. 

116. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca wykona 

opcjonalny zakres zadań zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 . 
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117. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wynagrodzenie należne za tę część 

wynosić będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy …………………………… zł (słownie: 

……………………………………………. złotych 

118. Wynagrodzenie za prawo opcji będzie płatne w dwóch częściach: 

a) pierwsza część w formie zaliczki w wysokości nie większej niż 30% 

Wynagrodzenia za prawo opcji, tj. w wysokości: …………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………. złotych) netto płatna w terminie 

7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji 

na podstawie faktury pro forma, wystawionej przez Wykonawcę; 

b) druga część Wynagrodzenia za prawo opcji w wysokości: 

…………………………… zł (słownie: ……………………………………………. 

złotych) płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę całości tej części 

Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

119. Do zakresu umowy objętego prawem opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w 

Umowie, stosuje się postanowienia dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy objętego 

zamówieniem podstawowym.  

120. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy objętego 

prawem opcji nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy stanowiącego: 20 % 

zamówienia podstawowego. 
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Załącznik nr 6 – Oświadczenia członków konsorcjum, zawierające upoważnienie lidera 

konsorcjum do odbioru Wynagrodzenia 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW KONSRCJUM 

My niżej podpisani działając, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumentach 

rejestrowych, w imieniu i na rzecz:   

1) […], reprezentowanym przez: […], dalej jako „Lider Konsorcjum” 

2) […], reprezentowanym przez: […], dalej jako „Partner Konsorcjum” 

3) […], reprezentowanym przez: […], dalej jako „Partner Konsorcjum” 

jako wykonawcy wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej (dalej „Konsorcjum”), w związku  

z zawartą umową regulującą zasady współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum niniejszym jako 

członkowie Konsorcjum: 

1. oświadczamy, że ponosimy solidarną odpowiedzialność za realizację umowy zawartej w dniu 

[…] 2022 r. z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, z siedzibą w Warszawie (02-801 Warszawa), 

przy ulicy Puławskiej 383, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 

numerem KRS 0000062347, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-22-01-494, 

REGON 000866372 na realizację usługi kompleksowej obsługi technicznej i brandingu podczas 

Mistrzostw Świata Kobiet w piłce siatkowej rozgrywanych w Polsce w roku 2022, 

2. oświadczamy, że Lider Konsorcjum jest upoważniony do odbioru wynagrodzenia w imieniu 

pozostałych Partnerów Konsorcjum, 

3. oświadczamy, że zapłata wynagrodzenia (lub jakiejkolwiek jego części) na rzecz Lidera 

Konsorcjum, zaspakaja nasze, tj. Partnerów Konsorcjum roszczenia z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia w związku z realizacją umowy, o której mowa w pkt 1 powyżej. Kwestie 

rozliczeń między Liderem Konsorcjum oraz Partnerami Konsorcjum zostały uregulowane w 

umowie konsorcjum.  

Oświadczenie sporządzone jest w […] jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdego z 

członków Konsorcjum oraz jednym dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej.  

 

Za:  

1) Lidera Konsorcjum: __________________________________ 

2) Partnera Konsorcjum: __________________________________ 

3) Partnera Konsorcjum: __________________________________ 

4) […] 

 


