GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
UL. 3 MAJA 9A, 83 –400 KOŚCIERZYNA

Numer sprawy : ZP 26/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 207.000 euro
na usługi
OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sporządził: Joanna Krajewska-Masiak
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
sporządził: Magdalena Zagórska, Wojciech Gończ
akceptacja: Oliwia Szlagowska

ZAAKCEPTOWAŁ:
Daniel Młynarczyk

ZATWIERDZIŁ:
……………………

Kościerzyna, wrzesień 2014r.

SPIS TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO
ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ............................................................................
1. ZAMAWIAJĄCY..................................................................................................................................
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA......................................................................................................
3. TRYB POSTĘPOWANIA ...................................................................................................................
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA ...............................................................................................................
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .............................................................................................................
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ......................................................................
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ......................................................................................
8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ....................................................
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ................................................................................
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.............................................................................
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM............................................................................................
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ...............................................................
13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.......................................................................................................
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA …………
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY .......................................................................................................
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .........................................................
17. ZMIANA UMOWY …………………………………………………………………………………………
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ...................................................................
19. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ ..........................................................................................................
20. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA.................................................................
ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY …………………………….………………..................................
ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia ……………..
ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ………………………………………….…………....
ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY....................................................

2

ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów Kościerskiego
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, tj.: Gminy Miejskiej Kościerzyna, Powiatu
Kościerskiego, Gminy Kościerzyna, Gminy Lipusz, Gminy Liniewo, Gminy Dziemiany, Gminy Karsin, Gminy
Nowa Karczma, Gminy Stara Kiszewa na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 29.11.2013r. stanowiącego
Załącznik nr 1 do Umowy Partnerstwa z dnia 29.11.2013r.
Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 26/2014 „OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO”
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 26/2014. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907
ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej –
przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego. W ramach zamówienia należy wykonać opracowania:
a) „Analiza dostępności transportowej powiatu kościerskiego w latach 2014-2020”,
b) „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kościerskiego”.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”.
5.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 71243000-3 – Projekty planów, 71311200-3 – Usługi
doradcze w zakresie systemów transportowych.
5.5. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do dnia 16.03.2015r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie
co najmniej:
a) jedną usługę polegającą na wykonaniu opracowania planu transportowego dla obszaru zamieszkałego
przez co najmniej 40 tys. mieszkańców, który został następnie przez właściwy organ uchwalony,
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b) jedną usługę modelowania sieci transportowej na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 60 tys.
osób.
Zamawiający uzna również spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że powyższe usługi,
wymienione w lit. a - b, zostały zrealizowane łącznie w ramach jednego zamówienia lub każda z nich
została zrealizowana w ramach większego zamówienia.
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien na czas
realizacji zamówienia dysponować osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym min. 4 osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co
najmniej:
a) 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która była w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, kierownikiem w co najmniej jednym zespole realizującym plan transportowy
lub modelowanie sieci transportowej dla co najmniej gminy miejskiej zamieszkałej przez co najmniej
40 tys. osób w ramach opracowywania studium transportowego, komunikacyjnego,
b) 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która brała udział w opracowywaniu multimodalnych
modeli ruchu w ramach realizacji studium transportowego (komunikacyjnego) dla co najmniej gminy
miejskiej zamieszkałej przez co najmniej 40 tys. osób w ramach opracowywania studium
transportowego, komunikacyjnego,
c) 2 osoby, które brały udział w realizacji co najmniej jednego projektu dotyczącego badań preferencji
transportowych mieszkańców dla co najmniej gminy miejskiej zamieszkałej przez co najmniej 40 tys.
osób.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 8.
7.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku
lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub
spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy
przedłożyć:
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1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
a) Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinni być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,
o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt a)
c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody, o których mowa w pkt a) budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu
Zamawiający na podstawie par. 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane - ogranicza wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1 pkt 2 SIWZ, jedynie do usług
potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj.
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie co najmniej:
a) jedną usługę polegającą na wykonaniu opracowania planu transportowego dla obszaru zamieszkałego
przez co najmniej 40 tys. mieszkańców, który został następnie przez właściwy organ uchwalony,
b) jedną usługę modelowania sieci transportowej na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 60 tys.
osób.
Zamawiający uzna również spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że powyższe usługi,
wymienione w lit. a - b, zostały zrealizowane łącznie w ramach jednego zamówienia lub każda z nich
została zrealizowana w ramach większego zamówienia.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
8.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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8.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.6. W przypadku wykazania wartości wykonanych usług w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien podać
także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego w stosunku do
euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
8.7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
8.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.4. W składzie oferty winien się znaleźć prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
9.4.1. Wypełniony Formularz cenowy – zgodny z treścią formularza 2.1,
9.4.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 rozdziału I „Instrukcja Dla Wykonawcy”
niniejszej specyfikacji.
9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
9.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
9.4.5. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność
od dnia składania i otwarcia ofert.
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne
ze wzorami.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
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Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO
Nie otwierać przed dniem 22.09.2014r., godz. 10:15

9.11. Wymagania określone w pkt 9.9÷9.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te
powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.13. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” zakresów usług, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w Formularzu OFERTA zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
10.2. Wykonawca podaje cenę ofertową netto w Formularzu OFERTA. Do wskazanej ceny netto Wykonawca
dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę
ofertową brutto. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do treści Formularza OFERTY.
10.4. Wszystkie błędy ujawnione w Formularzu OFERTY, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych elementach
SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.
10.5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
10.6. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia wszystkich elementów Zamawiający
uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
10.7. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
10.8. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą
podlegały waloryzacji.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście).
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
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opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni
zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
11.6. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
11.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
11.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
11.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 22.09.2014r. do godziny 10:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 22.09.2014r.,
o godzinie 10:15.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
13.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
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13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym terminie
oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
14.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
14.7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
14.8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
14.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 14.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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14.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 14.11 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 14.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu
zamówienia.
14.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
14.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę
konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku Wykonawców
wspólnie składających ofertę).
15.2. O terminie i miejscu złożenia w/w dokumentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
15.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowana
uchyleniem się od zawarcia umowy).
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. ZMIANA UMOWY
17.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,:
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na
zaistnienie istotnych okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, w tym
w szczególności:
a) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem projektu po stronie Zamawiającego
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
termin realizacji przedmiotu umowy,
c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
d) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
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e) zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy powodujących konieczność
wprowadzenia zmian w przedmiocie realizacji zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
17.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
9. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga
elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
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19. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
19.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie
pisemnej .
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień),
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
19.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
19.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
19.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z
art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
19.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
19.8. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna KrajewskaMasiak, tel. 58 680-23-05, fax. 58 680-23-20.
20. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
20.1. Udostępnianie przez Zamawiającego dokumentów z postępowania odbywać się może, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę lub innego wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
20.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. OPRACOWANIE
STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU
FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonymi Formularzem
cenowym:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 16.03.2015r.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
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8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres)

...........................................................................................................................................
(zakres)

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
................................................................................................................. .....................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: .............................................................................................................................. ............................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

........................................................... ...............
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

FORMULARZ 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

FORMULARZ 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

FORMULARZ 3.4.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

FORMULARZ 3.5.

WYKAZ OSÓB - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym
do realizacji zamówienia

FORMULARZ 3.6.

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia

16

FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO – POWIATU KOŚCIERSKIEGO
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. OPRACOWANIE STUDIUM
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO –
POWIATU KOŚCIERSKIEGO oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

............................., dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. OPRACOWANIE STUDIUM
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO –
POWIATU KOŚCIERSKIEGO oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

l.p.
1

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy
2

wartość usługi
brutto wykonanej
przez Wykonawcę

wyszczególnienie
(przedmiot usługi)
informacje potwierdzające spełnienie
warunków określonych w pkt 7.1.2 siwz

3

4

czas realizacji
początek (dzień,
miesiąc, rok)
5

koniec (dzień,
miesiąc, rok)
6

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

.............................., dnia .........................

.................................................. .................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

20

FORMULARZ 3.5.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. OPRACOWANIE STUDIUM
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO –
POWIATU KOŚCIERSKIEGO oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji
niniejszego zamówienia następujące osoby:

l.p.

nazwisko i imię

wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie zawodowe - informacje potwierdzające
spełnienie warunków określonych w pkt 7.1.3 siwz

informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami

Oświadczamy, że:
1.
2.

dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej –
przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Projekt „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznokosztorysowej” jest realizowany przez Gminę Miejską Kościerzyna – Lidera projektu i partnerów: Powiat Kościerski,
Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Nowa Karczma,
Gmina Stara Kiszewa, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, Kaszubski Instytut Rozwoju, Regionalna
Izba Gospodarcza Pomorza, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna, Pomorski Zespół
Parków Krajobrazowych, współdziałających w ramach Kościerskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju SpołecznoGospodarczego.
Granice obszaru opracowania:
Obszar opracowania obejmuje teren Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego wyznaczony granicami
administracyjnymi powiatu kościerskiego.
Realizacja zamówienia nastąpi w trzech częściach:
Część 1
Wykonanie opracowania: „Analiza dostępności transportowej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach
2014-2020”
Część 2
Wykonanie opracowania: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Kościerskiego
Obszaru Funkcjonalnego”
Oba ww. opracowania w całości stanowić będą Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Część 3
Konsultacje społeczne opracowań wskazanych w części I oraz II
II. Opis części 1 zamówienia:
Przedmiotem części 1 zamówienia jest opracowanie w formie tekstowej i graficznej „Analizy dostępności
transportowej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2014-2020” (zwanej w dalszej części „Analizą”).
Celem Analizy jest kompleksowa diagnoza systemu transportu na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego dokument powinien wskazać ograniczenia dostępności transportowej gmin obszaru funkcjonalnego, ich przyczyny,
skutki i propozycje rozwiązań problemów. Dodatkowo Analiza powinna określić:
 zapotrzebowanie na sieć gminnych i powiatowych połączeń komunikacyjnych w drogowych i kolejowych
przewozach pasażerskich do roku 2025 z perspektywą do roku 2030, które będą realizowane w ramach
świadczenia przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
 dostępność komunikacyjną do istniejących lotnisk pasażerskich znajdujących się poza terenem obszaru
funkcjonalnego i kwestii jej poprawy.
 sieć komunikacją indywidualną (w tym rowerową)
 cele i działania wspólne dla rozwoju komunikacji w ramach Kościerskiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego.
Wypracowane w dokumencie założenia mają przyczynić się do poprawy spójności i dostępności
komunikacyjnej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Analiza powinna uwzględniać osobno każdą z poniżej wskazanych Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej
planowanych do utworzenia na terenie obszaru funkcjonalnego:
1. strefa w terenie sołectwa Kłobuczyno, Gmina Kościerzyna – próba 25 wywiadów
2. strefa w terenie sołectwa Grzybowo, Gmina Kościerzyna – próba 25 wywiadów
3. strefa w Nowej Karczmie, Gmina Nowa Karczma – próba 50 wywiadów
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4. strefa Kościerski Park Przemysłowy Gmina Miejska Kościerzyna – próba 100 wywiadów
5. strefa w obszarze Jezior Wdzydzkich (usługi o charakterze turystycznym) wraz z systemem ścieżek
rowerowych łączących podstrefy wchodzące w jej skład:
a. podstrefa na terenie Gminy Dziemiany – próba 50 wywiadów
b. podstrefa na terenie Gminy Karsin – próba 50 wywiadów
c. podstrefa na terenie Gminy Lipusz – próba 50 wywiadów
d. podstrefa na terenie Gminy Stara Kiszewa – próba 50 wywiadów
e. podstrefa na terenie Gminy Kościerzyna – próba 50 wywiadów
6. strefa ukierunkowana na OZE w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma – próba 25 wywiadów
7. strefa ukierunkowana na OZE w Liniewskich Górach, Gmina Liniewo – próba 25 wywiadów
Zamawiający oczekuje, że co najmniej 10% ankiet będzie przeprowadzone wśród turystów odwiedzających powiat
kościerski
Realizacja 1 części przedmiotu zamówienia jest podzielona na dwa etapy:
etap I – etap ten obejmuje określenie natężenia ruchu na drogach obszaru funkcjonalnego, określenie sieci
komunikacyjnej, na której są wykonywane i planowane do wykonywania badania natężenia ruchu, w tym
określenie wewnątrzpowiatowych linii komunikacyjnych w obszarze funkcjonalnym; określenie aktualnych punktów
węzłowych oraz linii o największym natężeniu podróżnych w oparciu o liczbę sprzedanych biletów oraz określenie
więźby we wszelkich przewozach wewnątrzpowiatowych.
Analiza powinna uwzględniać:
 oszacowanie natężenia ruchu w sezonie letnim i poza sezonem z podziałem na gałęzie transportu: drogowy
zbiorowy, drogowy indywidualny, kolejowy;
 typowe badania natężenia ruchu w dni powszednie w godzinach 6-8 oraz 14-17 z podziałem na kategorie
pojazdów. Badania natężenia należy prowadzić:
Na terenie miasta Kościerzyna w ciągu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie, Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców, Józefa Wybickiego.
Na terenie powiatu kościerskiego drogi:
 2401G Kościerzyna – Grzybowo - Wdzydze Kiszewskie - Olpuch;
 2404G DW 214 – Nowa Kiszewa – Olpuch – Borsk – Wiele;
 2411G DW nr 224 – Liniewo – Stara Kiszewa – DW nr 214
 241 OG (DW nr 235 – Brusy Lubnia) – Wiele – Karsin – (Czersk – DK 05108,10406 nr 22) ( pomiędzy
Popówkiem a Mniszkiem)
 określenie możliwości przewozowych (przepustowości) różnych gałęzi transportu w obszarze funkcjonalnym;
 zagrożenia i ryzyka związane ze zwiększonymi potokami podróżnych w okresie letnim w obszarze
funkcjonalnym (Kaszub środkowych i południowych)
W oparciu o materiały własne oraz na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca
sporządzi syntetyczny opis lokalizacji, infrastruktury i organizacji ruchu wpływających na ograniczoną dostępność
gmin obszaru funkcjonalnego, syntetyczny opis i ocenę istniejącej siatki połączeń komunikacyjnych w drogowych i
kolejowych przewozach pasażerskich o zasięgu wewnątrzpowiatowym, publicznych i komercyjnych.
Wykonawca dokonując oceny aktualnej oferty przewozowej określi również jej charakterystykę w zestawieniu z
danymi demograficznymi obszaru funkcjonalnego, pod kątem trafności, spójności i zasadności jej funkcjonowania
w obecnym kształcie. Zestawienie należy oprzeć o stan i strukturę ludności według podstawowych cech
demograficznych i społeczno-ekonomicznych, sieć osadniczą wraz z liczbą mieszkańców, migracje ludności,
poziom bezrobocia, strukturę zatrudnienia, liczbę i strukturę gospodarstw domowych i rodzin, poziom przyrostu
naturalnego (dane przedstawiane m.in. przez Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku).
Wykonawca wskaże potencjał poszczególnych relacji i linii w przewozach kolejowych i drogowych, propozycje
powiększenia lub ograniczenia oferty, niezbędnej lub przewidywanej modyfikacji siatki połączeń. Wykonawca
wykorzysta do analizy dane dotyczące aktualnych cenników obowiązujących na poszczególnych liniach, ilości
sprzedanych biletów, rozkładów jazdy. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca pozyska we
własnym zakresie w ramach całości kosztów realizacji umowy.
Na podstawie analizy wyników powyższych badań z uwzględnieniem
danych źródłowych sporządzonych i przekazanych przez Zamawiającego oraz określenia sieci komunikacyjnej
Wykonawca dokona syntetycznej oceny istniejącej sieci połączeń drogowych i kolejowych w przewozach
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz określi faktyczne zapotrzebowanie na uruchomienie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, zarówno w zakresie transportu drogowego, jak również
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kolejowego z wyszczególnieniem potrzeb młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół na terenie powiatu
kościerskiego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane dane źródłowe w terminie 7 dni od podpisania Umowy, tj.:

mapę dróg powiatowych (1:50 tyś. pdf);

mapę dróg powiatowych "miejskich" (1:10 tyś. pdf);

oceny stanu technicznego;

inne dane ewidencyjne i opracowania.
W ramach ww. oceny syntetycznej:
1. na podstawie przeprowadzonych badań oraz innych analiz modelowych Wykonawca przeprowadzi analizę i
prognozę popytu na przewozy w badanym obszarze i w ruchu do / z tego obszaru wraz z określeniem modelu i
założeń podziału zadań przewozowych na transport zbiorowy (w tym drogowy i kolejowy) oraz indywidualny w
ramach badanej sieci;
2. na podstawie zebranych materiałów Wykonawca wskaże węzły przesiadkowe (zwłaszcza węzły integracyjne
typu Park & Ride oraz Bike & Ride) w obszarze funkcjonalnym, istotne dla transportu zbiorowego.
3. Wykonawca wykona symulacje i inne niezbędne analizy ruchu, przy użyciu transportowego modelu cyfrowego
na obszarze obejmującym obszar funkcjonalny i obszary ciążenia do niego. Przeprowadzona symulacja ma za
zadanie określić zapotrzebowanie na przewozy użyteczności publicznej w transporcie drogowym i kolejowym.
Model ruchu dla transportu publicznego należy opracować dla okresów szczytów komunikacyjnych w dni robocze z
możliwością przeliczenia wskaźników godzinowych na dobowe i roczne. Analizę ruchu modelu prognostycznego
Wykonawca sporządzi w oparciu o strategię rozwoju analizowanego obszaru pod względem planowanych do
realizacji w przeciągu kolejnych 10 lat inwestycji w dziedzinie transportu publicznego i drogowego (Strategię
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020). Model prognostyczny Wykonawca opracuje w odpowiednich
programach informatycznych w sposób dokładny i przejrzysty z wykorzystaniem czytelnych tabel, wykresów,
diagramów, map oraz w edytowalnych formatach zapisu.
Wykonawca pokrywa wszelkie konieczne koszty związane z pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Opracowanie w postaci raportu wstępnego (zwięzły opis w formie tekstowej i graficznej) wraz z prezentacją
multimedialną, stanowiące komplementarne zestawienie prac podsumowujących I etap zamówienia, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu w terminie do dnia 17.11.2014 r., celem uzgodnienia z Zamawiającym przedstawionych
w nim wniosków i proponowanych rozwiązań. Uzgodnienie powyższe powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty
odebrania opracowania, przy udziale Zespołu ds. dokumentacji strategicznej oraz Komitetu Sterującego,
funkcjonujących w projekcie.
UWAGA! Opracowanie przygotowywane w ramach I etapu Wykonawca jest zobowiązany przekazać także w
formie elektronicznej. Wszystkie pliki – tekstowe jak i graficzne winny być przekazane Zamawiającemu w formacie
umożliwiającym edytowanie przy użyciu edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia
prezentacji. Dodatkowo wszystkie sporządzone mapy winny być edytowalne w powszechnie dostępnym programie.
etap II - na podstawie zapotrzebowania na przewozy wynikającego z analiz i badań Wykonawca wskaże działania
długoterminowe i krótkoterminowe mające na celu polepszenie dostępności transportowej obszaru funkcjonalnego
(w tym tzw. Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej), sporządzi proponowaną siatkę połączeń przewozów o
charakterze użyteczności publicznej o charakterze wewnątrzpowiatowym oraz z obszarów ciążących do obszaru
funkcjonalnego.
Celem głównym II etapu zamówienia jest wskazanie działań krótko- i długoterminowych zmierzających do
polepszenia dostępności transportowej obszaru funkcjonalnego oraz wstępne określenie (na podstawie danych
zebranych w ramach I etapu zamówienia oraz wyników analiz) docelowych prognoz zapotrzebowania na drogowe i
kolejowe pasażerskie przewozy gminne i powiatowe o znaczeniu wojewódzkim do 2025 roku z perspektywą do
2030 roku, które będą wykonywane w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Popyt na przewozy o charakterze użyteczności publicznej w postaci drogowych i kolejowych pasażerskich
przewozów gminnych i powiatowych ma być określony dla następujących horyzontów czasowych: 2015, 2020,
2025 i 2030 dla każdego z trzech poniższych scenariuszy rozwoju:
1. optymistyczny – charakteryzujący się najbardziej pozytywnymi warunkami (biorąc pod uwagę m.in.
prognozy demograficzne i gospodarcze, plany modernizacji, budowy i rozwoju infrastruktury drogowej i
kolejowej, standardu świadczonych usług, standardu jakości dostępu do infrastruktury, przepustowości
drogowych i kolejowych korytarzy transportowych) dla rozwoju transportu drogowego i kolejowego,
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2. pesymistyczny – charakteryzujący się najbardziej niekorzystnymi warunkami (biorąc pod uwagę m.in.
prognozy demograficzne i gospodarcze, plany modernizacji, budowy i rozwoju infrastruktury drogowej i
kolejowej, standardu świadczonych usług, standardu jakości dostępu do infrastruktury, przepustowości
drogowych i kolejowych korytarzy transportowych) dla rozwoju transportu drogowego i kolejowego,
3. realistyczny – charakteryzując się pośrednimi warunkami (biorąc pod uwagę m.in. prognozy
demograficzne i gospodarcze, plany modernizacji, budowy i rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej,
standardu świadczonych usług, standardu jakości dostępu do infrastruktury, przepustowości drogowych i
kolejowych korytarzy transportowych) pomiędzy scenariuszami optymistycznym i pesymistycznym.
W opracowaniu należy uwzględnić miejsce przewozów o charakterze użyteczności publicznej w całości przewozów
pasażerskich, w tym komunikacji indywidualnej, a także określić przewidywany zakres innych rodzajów przewozów
oraz wskazać ryzyko związane z pojawianiem się usług konkurencyjnych spoza zakresu użyteczności publicznej.
Na podstawie zebranego materiału Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu prognozowane
zapotrzebowanie na przewozy o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych horyzontach czasowych
(2015, 2020, 2025 i 2030) z omówieniem kosztów i korzyści, z jakimi może się wiązać uruchomienie przewozów o
charakterze użyteczności publicznej w ramach proponowanej siatki połączeń. Siatkę połączeń komunikacyjnych,
ze wskazaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej, Wykonawca sporządzi także w formie
graficznej. Siatka wskazanych połączeń powinna uwzględniać następujące aspekty:
 komunikacja publiczna powinna obsłużyć jak największe potoki podróżnych,
 komunikacja publiczna powinna obsłużyć obszary mające uzasadnienie społeczne, o charakterze
ponadregionalnym, np. obiekty oświatowe, o użyteczności publicznej,
 należy zapewnić dostęp do publicznego transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym oraz
osobom o ograniczonej zdolności ruchowej,
 oferta powinna być najkorzystniejsza z punktu widzenia trasy i czasu transportu,
 połączenia drogowe i kolejowe powinny być komplementarne i wzajemnie skomunikowane,
 liczba połączeń powinna uwzględniać gęstości zaludnienia.
Wszystkie dane szczegółowe Wykonawca przedstawi w formie jasnej, czytelnej i w rzetelny sposób, z
wykorzystaniem map, rysunków, wykresów, schematów, tabel, diagramów itp. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić ogólną spójność efektów, wyników, spostrzeżeń i ocen w taki sposób, aby nie były one ze sobą
sprzeczne, ani wzajemnie się nie wykluczały.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie w formie raportu wstępnego, składającego się z części
tekstowej i graficznej celem akceptacji i uzgodnień. Jako termin przedłożenia raportu wstępnego ustala się dzień
10.01.2015 roku. Do każdego z rozwiązań i propozycji złożonych w raporcie wstępnym, Wykonawca przedstawi w
raporcie uzasadnienie, celem umożliwienia Zamawiającemu dokładnej analizy przedstawionego materiału i
podjęcia decyzji w sprawie wyboru właściwej z punktu widzenia Zamawiającego siatki połączeń komunikacyjnych
planowanych do objęcia użytecznością publiczną. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu (reprezentowanemu przez Komitet Sterujący Projektu) pełnego raportu wstępnego w oparciu o
prezentację multimedialną, z dokonaniem opisu, analizą i szczegółowym uzasadnieniem propozycji rozwiązań w
nim zawartych we wszystkich wariantach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zmian i poprawek uzgodnionych z Komitetem Sterującym i
Zespołem ds. dokumentacji strategicznej, istotnych z punktu widzenia celu, jaki ma spełnić opracowanie, oraz dla
osiągnięcia spójności opracowania z innymi dokumentami planistycznymi w terminie do 10 dni od podpisania
protokołu odbioru raportu wstępnego. Wszelkie zmiany i poprawki proponowane przez Zamawiającego co do treści
raportu wstępnego, zostaną wprowadzone do raportu przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania. Skorygowany raport wstępny z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek, zostanie w wymienionym
wyżej terminie przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu.
UWAGA! Opracowanie przygotowywane w ramach II etapu w postaci raportu wstępnego Wykonawca jest
zobowiązany przekazać także w formie elektronicznej. Wszystkie pliki – tekstowe jak i graficzne winny być
przekazane Zamawiającemu w formacie umożliwiającym edytowanie przy użyciu edytora tekstu, arkusza
kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji. Dodatkowo wszystkie sporządzone mapy powinny być
edytowalne w powszechnie dostępnym programie.
Analiza na każdym etapie winna być opracowana zgodnie z aktami prawa krajowego i unijnego oraz z głównymi
założeniami poniższych dokumentów strategicznych:
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego,
 Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego w Województwie Pomorskim
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 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
 Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu „Mobilne Pomorze”
 Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007-2020,
 Dokumenty strategiczne i planistyczne Powiatu Kościerskiego i poszczególnych gmin
Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła dostępności tych dokumentów, albo przekaże ich kopie, w terminie 7 dni
od podpisania Umowy.
Akty prawne w prawodawstwie krajowym, w szczególności:
 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1138 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z
późn. zm.)
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1594 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn.
zm.)
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym opracowany przez Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Prawodawstwo unijne, w szczególności:
 Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
 Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku w
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych,
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczące
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym,
 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczności i
Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 w ramach celu
tematycznego 7.
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych – załącznik IV.
III. Opis części 2 zamówienia:
Przedmiotem części 2 zamówienia jest opracowanie w formie tekstowej i graficznej „Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego” (zwanego w
dalszej części „Planem transportowym”).
Plan Transportowy musi uwzględniać wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 684).
W przypadku pojawienia się nowych aktów prawnych (krajowych i unijnych mających znaczenie dla przedmiotu
zamówienia) przed terminem zakończenia umowy, tj. w trakcie przygotowywania opracowania, Wykonawca musi
uwzględnić te zmiany i dostosować opracowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Projekt Planu transportowego winien być opracowany i zgodny z głównymi założeniami poniższych dokumentów
strategicznych oraz aktów prawa krajowego i unijnego oraz ich aktualizacjami:
a) zakresie dokumentów Województwa Pomorskiego:
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 roku
 Regionalna Strategia Rozwoju Transportu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2020
 Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu „Mobilne Pomorze”
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 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego (Plan
Transportowy dla Województwa Pomorskiego)
Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła dostępności tych dokumentów, albo przekaże ich kopie, w terminie 7 dni
od podpisania Umowy.
b) w zakresie aktów prawa krajowego:
 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn.
zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 684)
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1138 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1594 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn.
zm.)
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym opracowany przez Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
c) w zakresie prawa unijnego:
 Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego
 Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku w
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczące
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.
 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczności i
Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 w ramach celu
tematycznego 7.
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych – załącznik IV.
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym,
Wykonawca uwzględni w opracowaniu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego” ogłoszony Plan Transportowy dla Województwa Pomorskiego.
Wykonawca sporządzi ww. opracowanie w oparciu o materiały zgromadzone w ramach Części I niniejszego
zamówienia.
Plan transportowy obejmować będzie horyzont czasowy do roku 2025. Plan transportowy powinien określić
potrzeby przewozowe pasażerów na obszarze funkcjonalnym, z wyszczególnieniem przewozów o charakterze
użyteczności publicznej oraz pożądane kierunki rozwoju transportu publicznego, których konsekwencją powinien
być wzrost udziału osób korzystających z komunikacji publicznej w stosunku do komunikacji indywidualnej.
Plan transportowy musi uwzględniać turystyczny charakter obszaru funkcjonalnego.
Jako termin przedłożenia – celem zapoznania się przez Zamawiającego – pełnego projektu Planu transportowego
(w formie tekstowej i graficznej wraz z uzasadnieniem) ustala się dzień 16.02.2015 r. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zgłaszania zmian i poprawek, istotnych z punktu widzenia celu, jaki ma spełnić opracowanie
(uzgodnionych przez Komitet Sterujący Projektu i Zespół ds. dokumentacji strategicznej). Wszelkie zmiany i
poprawki zgłoszone do opracowania głównego będą wprowadzone przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od
dnia ich przekazania.
Poprawione opracowanie główne (uwzględniające zmiany i poprawki naniesione przez Zamawiającego), zostanie
w wyżej wymienionym terminie przekazane Zamawiającemu.
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Wykonawca zobowiązany jest ponadto w szczególności do:
a) uzyskania uzgodnień ze starostami sąsiednich powiatów i opinii sąsiednich związków powiatów - w zakresie
linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze ich właściwości zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010
roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.),
b) uwzględnienia lub wskazania powodów odmowy uwzględnienia potrzeb transportowych zgłoszonych staroście
przez gminy w trybie art. 13 ust. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.),
c) przygotowania wniosku do uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze
zm.) oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z
późn. zm.), chyba że odpowiedni organ odstąpi od obowiązku jej przeprowadzenia. W związku z ww. procedurą
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu komplet przygotowanej przez niego dokumentacji w
ilości 1 egzemplarz drukowany (oryginał) wraz z oryginałem decyzji odpowiedniego organu oraz 1 na
elektronicznym nośniku informacji, w plikach w formacie pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc,
.docx, .rtf). Wersja elektroniczna dokumentu musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca
odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową).
IV. Opis części 3 zamówienia:
Przedmiotem części 3 zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu Studium wewnętrznej
i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego zawierającego opracowania
wykonane w ramach części I oraz II zamówienia, tj.: „Analizę dostępności transportowej Kościerskiego Obszaru
Funkcjonalnego w latach 2014-2020” oraz „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym
transporcie zbiorowym. Konsultacji będzie podlegać dokument zawierający już uwagi wniesione przez
Zamawiającego w uzgodnieniu z Komitetem Sterującym Projektu i Zespołem ds. dokumentacji strategicznej.
W ramach procesu konsultacji odbędą się spotkania konsultacyjne, w tym:
1) Wykonawca przeprowadzi 9 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, organizacjami
pozarządowymi, przedstawicielami władz we wszystkich gminach powiatu kościerskiego, na których
zaprezentuje założenia dokumentu wraz z jego projektem i poprosi o opinie i postulaty. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu konsultacji, w tym za zapewnienie środków niezbędnych
do prowadzenia konsultacji społecznych (informacja dla społeczności lokalnej o planowanych konsultacjach,
zapewnienie osób do prowadzenia konsultacji z pokryciem kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu; Gminy
udostępnią sale). Wszystkie powyższe działania winny odbywać się w ścisłej współpracy z Zamawiającym, tj.
z powołanym przez niego Zespołem ds. dokumentacji strategicznej. Terminy wszystkich spotkań zostaną
uzgodnione z Zamawiającym.
2) Wykonawca przeprowadzi minimum 8 godzin konsultacji z członkami Zespołu (w ramach 2 spotkań Zespołu
zaplanowanych w projekcie). Terminy wszystkich spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
3) 2 spotkania konsultacyjne w Gminie Miejskiej Kościerzyna przeprowadzi powołany w ramach projektu
„Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznokosztorysowej” Zespół ds. partycypacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zbiorczego zestawienia otrzymanych opinii i uwag zgłoszonych do
ww. dokumentu, wraz z rekomendacją, co do sposobu ich uwzględnienia w dokumencie oraz uzasadnieniem dla
każdej rekomendacji i dostarczenia ich Zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie 7 dni od zakończenia
konsultacji (dotyczy zakresu konsultacji wskazanego w punkcie 1 i 2).
W oparciu o przekazane przez Wykonawcę zbiorcze zestawienie opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji,
Zamawiający przekaże wszelkie uwagi, co do sposobu ich uwzględnienia, w terminie 7 dni od przekazania
Zestawienia przez Wykonawcę. W przypadku pojawienia się konieczności dokonania zmian w projekcie
dokumentu, będących wynikiem przeprowadzonych konsultacji, Wykonawca dokona stosownych poprawek i
przekaże uzupełniony dokument Zamawiającemu, celem rozpoczęcia procedury przyjęcia dokumentu przez
Komitet Sterujący Projektu.
Przekazanie przez Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentu potwierdzone protokołem odbioru końcowego
nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2015 r.
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W ramach realizacji wszystkich części przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1)

Dbać o odpowiednie poinformowanie uczestników działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (w
szczególności uczestników konsultacji społecznych) o współfinansowaniu projektu pt. „Kościerskie Strefy
Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” ze
środków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w
ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

2)

Przekazać Zamawiającemu listy obecności osób uczestniczących w procesie konsultowania i opracowania
dokumentu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zgodą na korzystanie z wizerunku osób uczestniczących
w spotkaniach.

3)

Opracować dokument w języku polskim, a jego wersję ostateczną dostarczyć Zamawiającemu w ilości po 2
egzemplarze drukowane w sztywnej oprawie oraz 2 egzemplarze na elektronicznych nośnikach informacji dla
Lidera Projektu i każdego Partnera Projektu (łącznie po 30 egzemplarzy drukowanych oraz w wersji
elektronicznej), w plikach w formacie umożliwiającym edytowanie przy użyciu edytora tekstu, arkusza
kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji, a w przypadku map w pliku umożliwiającym ich
edytowanie w powszechnie dostępnym programie. Wersja elektroniczna dokumentu musi być tożsama z
przekazaną wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną
wersją oryginalną (papierową).

4)

Przygotować prezentację multimedialną ostatecznej wersji dokumentu (w formacie .ppt), która zostanie
zaprezentowana Liderowi i partnerom, zespołom pracującym w projekcie „Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”, mieszkańcom
powiatu.

5)

Oznaczyć dokument oraz prezentację multimedialną dokumentu logotypami: Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego oraz formułką „Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i
Norwegii oraz środków krajowych”. Analogicznie należy oznaczyć wszelkie dokumenty związane z
przeprowadzeniem konsultacji społecznych itp.

6)

Zapewnić, że opracowany dokument będzie zgodny z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach
wyższego rzędu.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA ZP 26/2014

OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO –
POWIATU KOŚCIERSKIEGO

30

W dniu ................. 2014r. pomiędzy
Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, NIP: 591-15-66-370, działającą w imieniu
wszystkich partnerów Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego tj.: Gminy
Miejskiej Kościerzyna, Powiatu Kościerskiego, Gminy Kościerzyna, Gminy Lipusz, Gminy Liniewo, Gminy
Dziemiany, Gminy Karsin, Gminy Nowa Karczma, Gminy Stara Kiszewa na podstawie Pełnomocnictwa z dnia
29.11.2013r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy Partnerstwa z dnia 29.11.2013r., reprezentowaną przez:


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



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

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
................................................. z siedzibą w ....................., ul. ...................................... wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ...................................... prowadzonego przez ...................................,
reprezentowaną przez:


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



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

zwaną dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości
zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej
„umową”):
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na OPRACOWANIU STUDIUM
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO –
POWIATU KOŚCIERSKIEGO
w ramach projektu pt. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i
techniczno-kosztorysowej” (Umowa w sprawie Projektu nr PL06-77).
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy wyznacza (osoby wskazane w ofercie lub inne
zaakceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, o ile spełniają minimalne warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
a) …….…………………………… - ………………………………..
b) …………………………………. - ………………………………..
c) …….…………………………… - ………………………………..
d) …….…………………………… - ………………………………..
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 4, wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności, pod warunkiem, że wskazana przez Wykonawcę osoba będzie spełniała warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

31

1.
2.

3.

4.

§2
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany do 16.03.2015 r.
W terminie najpóźniej 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca:
a) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac,
b) zaprezentuje szczegółową metodologię badań społecznych i środowiskowych (tj. dobór narzędzi, metod
i technik badawczych, sposobów ich wykorzystania, dobór grupy docelowej itp.), z uzasadnieniem ich
adekwatności dla realizacji celów przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram prac w
terminie 3 dni roboczych od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian określonych w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy.
Zamawiający zatwierdzi uaktualniony harmonogram prac, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty
przedłożenia go Zamawiającemu.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z:
 Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) na lata 2009-2014 przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8
Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13.01.2011r. i zatwierdzonymi przez Stały Komitet Państw
EFTA w dniu 18.01.2011r. z późn. zm., zwanymi dalej „Regulacjami”;
 Załącznikiem nr 4 do Regulacji – Wymogi dotyczące Informacji i Promocji;
 Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej;
 Podręcznikiem Beneficjenta Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”;
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej funduszy EOG: www.eog.gov.pl;
b) sprawna i terminowa realizacja przedmiotu umowy,
c) ścisła współpraca z Zamawiającym i partnerami w Projekcie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
d) udzielanie na żądanie Zamawiającego lub partnerów w Projekcie każdorazowo pełnej informacji na temat
stanu realizacji przedmiotu umowy,
e) informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy,
f) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę korespondencji bezpośrednio z partnerami projektu przesyłanie korespondencji także do wiadomości Zamawiającego,
g) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru autorskie
prawa majątkowe do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z opracowaniem
dokumentu objętego przedmiotem umowy, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas
nieoznaczony, w tym prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie następuje bez
ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także wprowadzanie do pamięci komputera i wielokrotne
sporządzenie wydruków;
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c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) tworzenie innych dokumentów na podstawie przedmiotu zamówienia, w szczególności tłumaczeń, adaptacji i
przeróbek oraz wykorzystywanie w inny sposób, zgodny z przeznaczeniem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów będą one
wykorzystywane na potrzeby realizacji przez Zamawiającego i jego partnerów w projekcie zadań publicznych i
staną się materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm). Zamawiający oraz jego partnerzy w
Projekcie, w ramach realizacji zadań publicznych, są uprawnieni do dokonywania w przekazanym dziele poprawek
i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dzieło powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy nie jest ani nie będzie
obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za roszczenia osób trzecich
oparte o zarzut naruszenia praw własności intelektualnej.
Wykonawca w przypadku wprowadzenia podwykonawców przy wykonywaniu umowy zapewni przeniesienie ich
autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 4.
§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy
na kwotę:
Cena ofertowa netto
............................ PLN
Podatek VAT (23%)
............................ PLN
Cena ofertowa brutto
............................ PLN
Cena ofertowa brutto słownie .............................................................................. ...../100.
Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie bez względu na
faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie
Wykonawca może ponieść w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy ze względu na wzrost
kosztów Wykonawcy.
Zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
b) skrócenia terminu zakończenia realizacji projektu
nie stanowią podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1.
Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych do utworów, które mogą powstać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na zasadach
określonych w § 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej po wykonaniu poszczególnych części
zamówienia:
a) do wysokości 25 % wartości zamówienia po wykonaniu 1 części zamówienia.
b) do wysokości 25 % wartości zamówienia po wykonaniu 2 części zamówienia.
c) pozostałe 50 % wartości zamówienia po wykonaniu całości zamówienia
Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 7 i 8 , na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
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10. Należności za wykonane usługi będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w.....................................................
nr.................................................................................
11. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
12. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
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§6
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pisemnym
oświadczeniem, że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz że została wykonana
zgodnie z umową.
Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania,
podpisanego przez obie strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
Zamawiający, w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, dokona oceny jej
kompletności, poprawności i zgodności z umową:
a) w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, w tym konieczności naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupełniającej, Wykonawca zostanie pisemnie zobowiązany przez Zamawiającego
do ich usunięcia na swój koszt w terminie 10 dni roboczych, pod rygorem zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy i naliczenia kar umownych. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad
będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru.
b) w razie niewniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół odbioru.
Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub
usterek leżały po jego stronie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel
opracowania określony w Opisie przedmiotu zamówienia.
Protokół, o którym mowa w ust. 5 pkt a) i b) stanowi podstawę do wystawienia faktury za przedmiot umowy.
§7
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ustala się kary umowne (odszkodowania) w następujących
wysokościach:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 1%
całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt a) - w wysokości 0,5% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn
zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1.
Kary mogą podlegać łączeniu.
Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a), nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych (odszkodowania) przewyższającego w/w kary
(odszkodowania) umowne.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania wraz z notą
obciążeniową.
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7. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego i nieterminowego
wykonania zlecanej usługi, w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistniałej sytuacji.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,:
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na
zaistnienie istotnych okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, w tym w
szczególności:
a) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem projektu po stronie Zamawiającego
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin
realizacji przedmiotu umowy,
c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
d) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
e) zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy powodujących konieczność
wprowadzenia zmian w przedmiocie realizacji zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
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§9
Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy zawarte w ofercie.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, Zamawiającego oraz Powiatu Kościerskiego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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