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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
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
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 14/2015. 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. z 2013 r., poz. 907
z późniejszymi 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 wykonanie dokumentu strategicznego pn. „Koncepcja Programu
Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej w tym analiza wdrożenia informatycznego
systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej ”.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców (dalej zwana „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub zamówieniem.
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: 73.22.00.00-0.
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 od dnia zawarcia umowy do 30.06.2015r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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 szczegółowego sposobu oceny spełniania tego
warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik
do siwz,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji, której zakres tematyczny dotyczył minimum jednego
z poniższych tematów:
 przygotowanie koncepcji powstania portalu internetowego,
 przygotowanie koncepcji stworzenia systemu informatycznego wsparcia biznesu,
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przygotowanie analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeniowej dla portalu internetowego lub systemu
informatycznego.
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. 1 osobą, która była członkiem zespołu, który
zrealizował co najmniej 1 usługę, polegającą na przygotowaniu dokumentacji, której zakres tematyczny
dotyczył minimum jednego z poniższych tematów:
 przygotowanie koncepcji powstania portalu internetowego,
 przygotowanie koncepcji stworzenia systemu informatycznego wsparcia biznesu,
 przygotowanie analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeniowej dla portalu internetowego lub systemu
informatycznego.
4) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie określa szczegółowego
sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza
3.1 stanowiącego załącznik do siwz,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego
warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 3.1 stanowiącego załącznik
do siwz.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
7.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.4. 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.
7.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.6. 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 regulującej 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, 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. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w niniejszym postępowaniu:
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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 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.
Na podstawie §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 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia załączył do oferty wykaz
wykonanych usług oraz dowody, o których mowa wyżej, jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do
potwierdzenia wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego przez
Zamawiającego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji, której zakres tematyczny dotyczył minimum jednego
z poniższych tematów:
 przygotowanie koncepcji powstania portalu internetowego,
 przygotowanie koncepcji stworzenia systemu informatycznego wsparcia biznesu,
 przygotowanie analizy przedwdrożeniowej lub wdrożeniowej dla portalu internetowego lub systemu
informatycznego.
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) listę 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 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 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
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8.6.

8.7.

8.8.

zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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.
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).
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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca składa jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.3. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
9.3.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.
9.3.2. 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.
9.3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
9.3.4. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia w kopercie opisanej „wadium” i oznaczonej nazwą postępowania
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.
9.4. 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.
9.5. 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.
9.6. 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.
9.7. 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.
9.8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9.9. Opakowanie i oznakowanie ofert
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:
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Oferta.
„Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej”
Nie otwierać przed dniem 08.05.2015r., godz. 10:15
9.10. 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.
9.11. 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”.
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 oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
10.7. Ceny jednostkowe netto i stawki 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
900 zł (słownie złotych: dziewięćset).
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 2007 r. 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 –
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. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
11.6.1. 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;
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11.7. 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 ustawy Pzp.
11.8. 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.
11.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11.11. 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 08.05.2015r. do godziny 10:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 08.05.2015r.,
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.
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 ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
13.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 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.
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 kryteria:
wartość punktowa wagi w %
cena oferty
95%
termin wykonania zamówienia
5%
14.2. Sposób oceny ofert:
1.
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów,
zgodnie ze wzorem:

PO = Pc + Pt

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
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Pc – liczba punktów w kryterium „cena”
Pt - liczba punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”
Oferta może otrzymać max. 100 pkt.
2.
Liczba punktów w kryterium cena oferty (Pc)
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
Pc = —————————————— x 100 pkt x 0,95
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 95 pkt.
3.
Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt)
W kryterium „termin wykonania zamówienia” wykonanie przedmiotu umowy w okresie krótszym, niż wskazany
przez Zamawiającego w pkt 6 niniejszej SIWZ, tj. 30.06.2015r., o poniżej wskazaną ilość dni, zostanie
przyznana następująca ilość punktów:

0 dni – 0 pkt

7 dni - 40 pkt
 14 dni - 100 pkt
W kryterium tym liczą się dni kalendarzowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie
kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca zobowiąże się do wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6 niniejszej SIWZ, tj. 30.06.2015r.
i Zamawiający przyzna 0 pkt.
Pt = liczba punktów w kryterium x 0,05
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 5 pkt.
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną .
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.
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. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
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określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
Nr 157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.11. 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.
14.12. 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.
14.13. 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 niską 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.
14.14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamówienia.
14.15. 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.
14.16. 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 gdy Wykonawcy, których
oferta zostanie wybrana, wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia).
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 spowodowaną 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
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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 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.
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.
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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.
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.
Wiadomości faksowe do Zamawiającego powinny być wysyłane na numer faksu: 58 680 23 20, zaś wiadomości
wysyłane drogą elektroniczną na adres: wizp@koscierzyna.gda.pl.
19.2. 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.
19.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1
ustawy Pzp. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
19.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień), jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
19.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
19.6. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
19.7. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art.
12a i art. 38 ustawy Pzp.
19.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
19.9. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna Krajewska-Masiak,
tel./fax. (58) 680-23-05, (58) 680-23-20.
20. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
20.1. Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów z postępowania odbywać się może,
po złożeniu wniosku przez Wykonawcę lub innego wnioskującego. Udostępnianie dokumentów odbywać się
będzie wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania, w obecności pracownika/ów
Zamawiającego, 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTY
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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 wykonanie dokumentu strategicznego:
pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza
wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi informacji
turystycznej”
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: ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
oraz
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w okresie krótszym niż wskazany przez Zamawiającego
w pkt 6 niniejszej SIWZ, tj. 30.06.2015r., o ………… dni.
(Wykonawca może zapisać odpowiednio: 0 dni, 7 dni, 14 dni. W kryterium tym liczą się dni kalendarzowe.).
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie
kryterium „termin wykonania zamówienia” lub zapisze - 0 dni, Zamawiający przyzna 0 pkt.
4. AKCEPTUJEMY warunki 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 niniejsza Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. 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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9.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców w
następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres powierzonych usług)

...........................................................................................................................................
(zakres powierzonych usług)

10.

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.

11.

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. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w załączeniu wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

12.

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).
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: .................................................................................................................. ............
tel. ................................. fax ............................... e-mail: .......................................

13.

14.

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

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentu strategicznego: pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i
Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego
systemu obsługi informacji turystycznej”
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
wykonanie dokumentu strategicznego: pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i
Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego
systemu obsługi informacji turystycznej”
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 postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentu strategicznego: pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi
Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu
obsługi informacji turystycznej” 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 postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentu strategicznego: pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i
Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego
systemu obsługi informacji turystycznej” oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

l.p.

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy

1

2

wartość usługi
brutto wykonanej
przez Wykonawcę

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

początek (dzień,
miesiąc, rok)

koniec (dzień,
miesiąc, rok)

3

4

5

6

czas realizacji

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

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

...................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.5.

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

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dokumentu strategicznego: pn. „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi
Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu
obsługi informacji turystycznej” oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do
realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

funkcja w realizacji
zamówienia

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
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi
Turystycznej, w tym wykonanie analizy wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu oraz jednolitego
systemu obsługi i informacji turystycznej na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego
swoim zakresem granice administracyjne Powiatu Kościerskiego. Celem systemu informatycznego będzie, poprzez
jego dedykowane opracowanie i docelowe wdrożenie, wsparcie podmiotów działających w branży turystycznej na
terenie KOF. Dokument ma wskazać narzędzia informatyczne, które stanowić będą elementy wsparcia
przedsiębiorczości. System ma również dostarczać informacji osobom zainteresowanym spędzaniem czasu wolnego
(zarówno wypoczynek weekendowy, wycieczki jednodniowe, jak i dłuższe urlopy) oraz przyciągać je w jedne z
najpiękniejszych i jedyne w swoim rodzaju miejsca Powiatu Kościerskiego. Obecnie osiągnięcie tego celu wymaga
dużego wysiłku ze strony zarówno podmiotów i organizacji samorządowych, jak i biznesu oferującego towary i usługi
na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem systemu będzie również sprawna organizacja podmiotów
działających w obszarze turystycznym poprzez udostępnienie narzędzia umożliwiającego współpracę, tworzenie
wspólnych ofert dla turystów, co w długim okresie czasu zaowocuje ich integracją i konstruktywną współpracą.
Część I
1. Program Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej powinien zawierać:
1.1. Wytypowane grupy docelowe przedsiębiorców z rejonu Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy mogą
skorzystać z Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej.
1.2. Wytypowane grupy docelowe klientów, którzy mogą skorzystać z Systemu Informatycznego oraz klasyfikację
turystów w zależności od ich potrzeb (m in. turystyka rodzinna, turystyka rowerowa, turystyka wędrowna,
wycieczki szkolne, turystyka zmotoryzowana, turystyka sakralna, turystyka przyrodnicza)
1.3. Określenie potrzeb wsparcia informatycznego Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie
funkcjonowania Programu.
1.4. Propozycje aktorów (użytkowników) systemu.
1.5. Opis przeznaczenia sytemu.
1.6. Określenie zakresu funkcjonalnego Systemu (wskazanie poszczególnych modułów, które miałyby wchodzić w
skład Systemu).
1.7. Charakterystyka sytemu.
1.8. Propozycje głównych zadań systemu.
1.9. Określenie zestawu narzędzi oraz programów, które umożliwią rozbudowę i uaktualnianie zawartości systemu.
1.10. System powiadamiania klientów o najnowszych wydarzeniach, w tym mających wpływ na bezpieczeństwo
turystów.
1.11. Formy wymiany informacji pomiędzy użytkownikami sytemu z zapewnieniem bezpieczeństwa wymiany tych
informacji.
1.12. Określenie zakresu dostępu do sytemu i ich uprawnień dla użytkowników i administratorów.
Część II
2. Analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji
turystycznej
2.1. Ustalenie długofalowego i docelowego zakresu funkcjonowania systemu
2.2. Określenie odpowiedniej technologii wykonania systemu dla obowiązujących obecnie standardów, która
zapewni poprawne funkcjonowanie na komputerach typu Desktop, tabletach oraz smartfonach.
2.3. Ustalenie zakresu udostępnienia usług online: informacja turystyczna, dostępności bazy noclegowej, baza
gastronomiczna, dostępność rozrywki oraz weryfikacja jakości obsługi.
2.4. Analiza możliwości gromadzenia informacji na temat turystów, ich wyborów oraz zainteresowań (zgodnie z
zasadami tajemnicy handlowej) w celu prowadzenia dostosowanej kampanii promocyjnej Kościerskiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz badanie zadowolenia klientów po zrealizowaniu pobytu.
2.5. Analiza funkcjonalna powiązania sytemu informatycznego z danymi geodezyjno-kartograficznymi, która
umożliwi m.in. śledzenie trasy oraz powiązanie z aktualną pozycja turysty.
2.6. Określenie zakresu i zasobów wersji mobilnej systemu.
2.7. Analiza funkcjonalności rezerwacji usług.
2.8. Ustalenie wstępnego harmonogramu prac nad Systemem
2.9. Opracowanie strategii promocji systemu jako narzędzia wspomagającego przedsiębiorców.
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2.10. Oszacowanie kosztów wykonania i wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu
obsługi i informacji turystycznej, późniejszych kosztów eksploatacyjnych sytemu.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonywania pracy związanej z opracowaniem koncepcji Programu poza siedzibą Zamawiającego z
wykorzystaniem własnych zasobów osobowych, sprzętowych i materiałowych.
2. Przedstawienia dokładnego harmonogramu prowadzonych prac z uwzględnieniem etapów realizacji
opracowywania Programu.
3. Przeprowadzenia konsultacji grupowych – sesji inwentaryzacyjnej (m.in. inwentaryzacja diagnostyczna)
4. Przeprowadzenia konsultacji grupowych – sesji strategicznej (m.in. określenie efektywności rozwiązań
kierunkowych postulowanych przyszłych rozwiązań; zidentyfikowanie punktów węzłowych w zakresie
instytucjonalno-podmiotowym pod kątem wdrożeniowym; zaplanowanie modelu wdrożeniowego w kontekście
przyszłej skuteczności, sprawności i efektywności; wdrożenie konkretnych rozwiązań)
5. Opracowania i przekazania Zamawiającemu wyników konsultacji grupowych sesji inwentaryzacyjnej oraz
strategicznej. Konsultacje powinny zostać zorganizowane przy udziale co najmniej 10 przedsiębiorców z terenu
Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego ( w tym co najmniej 3 przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne).
6. Przeprowadzenia konsultacji z każdą JST z terenu Partnerstwa (Powiat kościerski, Gmina Dziemiany, Gmina
Karsin, Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Lipusz, Gmina Nowa Karczma,
Gmina Stara Kiszewa) w celu zebrania opinii i uwag dotyczących przedmiotu zamówienia.
7. Przeprowadzenia min. 2 spotkań z Zespołem Partycypacyjnym – (przedstawiciele społeczności lokalnej,
mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele władz) z terenu Partnerstwa (powiatu kościerskiego).
Spotkania odbędą się w siedzibie Zamawiającego, który udostępni miejsce spotkania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu partycypacji, w tym za zapewnienie środków niezbędnych do
prowadzenia spotkań partycypacyjnych (informacja dla społeczności lokalnej o planowanych spotkaniach,
zapewnienie osób do prowadzenia spotkań z pokryciem kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu). Wszystkie
powyższe działania winny odbywać się w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Terminy spotkań należy uzgodnić
z Zamawiającym.
8. Przeprowadzenia badania ankietowego - analizy potrzeb na poziomie technicznym i technologicznym.
Zamawiający wymaga aby badanie ankietowe przeprowadzone zostało na grupie min. 10 przedsiębiorców z
każdej gminy Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego (łącznie 80 badań).
9. Przeprowadzenia wywiadów pogłębionych (szczegółowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, spodziewanych
efektów wdrożenia Programu, określenie szans i zagrożeń) Zamawiający wymaga aby wywiady przeprowadzone
zostały z min. 15 uczestnikami którzy będą przedstawicielami przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz
przedstawicielami urzędów gmin i powiatu.
10. Opracowania wyników podsumowujących spotkania i wywiady oraz przekazanie Zamawiającemu listy obecności
osób biorących udział w spotkaniach.
11. Przygotowania prezentacji multimedialnej Programu, która zostanie zaprezentowana Liderowi i partnerom,
zespołom pracującym w projekcie „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji
strategicznej i techniczno-kosztorysowej”, mieszkańcom powiatu, radnym.
12. Opracowania dokumentu w języku polskim, a jego wersję ostateczną dostarczyć Zamawiającemu w ilości po 10
egzemplarzy drukowanych oraz 16 egzemplarzy na elektronicznych nośnikach informacji, w plikach w formacie
pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf)
13. Oznaczenia 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.
14. Przeniesienia na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru autorskie prawa majątkowe do wszystkich
elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z opracowaniem Koncepcji w zakresie rozporządzania i
korzystania z nich przez czas nieoznaczony. Przeniesienie następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i
liczby egzemplarzy oraz obejmuje tworzenie innych dokumentów na podstawie przedmiotu zamówienia, w
szczególności tłumaczeń, adaptacji i przeróbek oraz wykorzystywanie w inny sposób, zgodny z przeznaczeniem
przedmiotu zamówienia.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Projekt umowy

UMOWA ZP 14/2015

Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia
Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza
wdrożenia informatycznego systemu wsparcia
biznesu i jednolitego systemu obsługi
informacji turystycznej
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W dniu ................. 2015r. 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 na podstawie
Pełnomocnictwa z dnia 29.11.2013r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy Partnerstwa z dnia 29.11.2013r.,
reprezentowaną przez:


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



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

przy kontrasygnacie


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

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
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentu:
„Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej w tym analiza wdrożenia
informatycznego systemu wsparcia biznesu oraz jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej na
terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach projektu pt. „Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” (Umowa w sprawie Projektu
nr PL06-77).
1. 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”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. 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) …….…………………………… - ………………………………..
4. 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.
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1.
2.

3.
4.

5.

§2
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w całości do ………….. 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 (tj. dobór narzędzi, metod i technik badawczych, sposobów
ich wykorzystania, dobór grupy docelowej itp.), z uzasadnieniem ich adekwatności dla realizacji celów
przedmiotu umowy.
Zamawiający zatwierdzi przedłożony harmonogram lub wprowadzi do niego poprawki w terminie 7 dni od
przedłożenia. Poprawki wprowadzone przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
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 7 dni od daty
przedłożenia go Zamawiającemu lub wprowadzi do niego poprawki z odpowiednim zastosowaniem ust. 3.

§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 w ramach wynagrodzenia określonego w §5 przenosi na Zamawiającego z chwilą dokonania
odbioru autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku
z opracowaniem 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 dokumentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dokumentu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokument 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 dokumentu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dokumentu 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 dokumentu będącego
przedmiotem umowy będzie on wykorzystywany na potrzeby realizacji przez Zamawiającego i jego partnerów w
projekcie zadań publicznych i stanie się materiałem urzędowym 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 dokumencie poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dokument powstały w wyniku wykonania przedmiotu umowy nie jest ani nie będzie
obciążony 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
Wykonawca oświadcza, iż posiada świadomość możliwości zmian terminów realizacji umowy bez względu na
ich przyczyny a ryzyko zwiększenia kosztów z tego wynikających wkalkulował
w wynagrodzenie
określone w § 5.
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 dokumentów, które mogą powstać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na zasadach
określonych w § 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne, w terminie 28 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego.
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.
Należność
za
wykonaną
usługę
płatna
będzie
przelewem
na
konto
Wykonawcy
w..................................................... nr.................................................................... .............
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10. 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.
11. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§6
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
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 odbioru
końcowego, 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 odbioru końcowego nie zawierający uwag i zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji stanowi podstawę do
wystawienia faktury za zakres umowy stanowiący przedmiot odbioru.
§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 zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 oraz w zatwierdzonym
lub ustalonym przez Zamawiającego harmonogramie prac - 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.
Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego i nieterminowego
wykonania zlecanej usługi, w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistniałej sytuacji.
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§8
Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest p. …………………..
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest p. ……………………….

§9
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.
§ 10
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.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiającego.
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