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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
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 4/2016 - Usługi konsultacyjno-doradcze
na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu
pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji”, obejmujące:
Część I.
Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji
– opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie
z podaniem części której dotyczy.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami), zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny
szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020
oraz budżetu Państwa.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest
 sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz: przestrzenno-funkcjonalnej, społecznej i gospodarczej,
 doradztwo eksperckie w dziedzinie: gospodarki przestrzennej, rewitalizacji, społecznej (partycypacji,
aktywizacji i integracji społecznej), przedsiębiorczości i rynku pracy,
 przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej,
 sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i analizy zgodności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego
z Gminnym Programem Rewitalizacji,
 przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Przedmiot zamówienia będzie podstawą opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna”, stanowiącego podstawowy dokument dla prowadzenie procesów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Przedmiot zamówienia oraz opracowywany Gminny Program Rewitalizacji (GPR) odnoszą się do obszaru
rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska (pow. 17,35 ha, zam. 1978 os.) wyznaczonego Uchwałą nr
XXVI/208/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2016r.
Przedmiot zamówienia będzie sporządzany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
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oraz „Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o
środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020".
Szczegółowe informacje dotyczące delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Kościerzyna
oraz obszaru rewitalizacji zawiera „Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych” dostępny na stronie
miasta www.miastokoscierzyna.pl w zakładce „REWITALIZACJA”. Szczegółowy opis zawarto w Rozdziale nr
IV.
5.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (dalej zwana „IDW”)
„przedmiotem zamówienia” lub zamówieniem.
5.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
5.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot :
Część I: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Część II: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Część III: 90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
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 terminach:
Część I: do 30 listopada 2016r.
Część II: do 30 listopada 2016r.
Część III: do 30 listopada 2016r.
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:
CZĘŚĆ I Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej:
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:
 jedno opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone
według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar
o powierzchni nie mniejszej niż 1500 ha,
 jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony według procedur i problematyki
określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha,
 jedną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha
wraz z przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na mapie
opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy ewidencyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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 minimum 2 osobami, które będą uczestniczyły
w realizacji przedmiotu zamówienia i każda:
 spełnia jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) tj.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa

6
1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12
lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.3);
2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.4));
3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);
4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej;
5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz
ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej;
6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania
zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej
odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.
 posiada doświadczenie w należytym wykonaniu (samodzielnie lub w zespole) co najmniej po jednym:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i
problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego sporządzonym według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha wraz
z przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na mapie
opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy ewidencyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi obejmującej doradztwo eksperckie
w dziedzinie gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej i/lub doświadczenie w opracowaniu lub
koordynowaniu co najmniej jednego wykonania ekspertyz w zakresie gospodarki przestrzennej.
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.
CZĘŚĆ II Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
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/przeprowadził należycie co najmniej
dwie ze wskazanych poniżej usług lub co najmniej jedną usługę łączącą minimum dwie z wskazanych poniżej
usług:
 przygotowanie dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju lokalnego obszarów miejskich lub
pełnienie doradztwa eksperckiego z dziedziny rozwoju lokalnego obszarów miejskich/
rewitalizacji/polityki miejskiej,
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przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego z zakresu polityki społecznej lub
rozwiązywania problemów społecznych lub społecznego aspektu rewitalizacji,
 przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z gospodarką,
rynkiem pracy i przedsiębiorczością,
 przygotowanie lub realizację projektu/programu z zakresu partycypacji społecznej i/lub aktywizacji i
integracji społecznej, realizowanego ze środków lub z udziałem środków publicznych obejmującego
przeprowadzenie działań z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej w tym m.in.
konsultacji społecznych/spotkań publicznych, warsztatów strategicznych/rewitalizacyjnych
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien na czas realizacji
zamówienia dysponować zespołem osób zapewniających realizację zamówienia oraz posiadających
kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a. osobą, która w ciągu ostatnich trzech lat koordynowała minimum jedno badanie społeczne, w którym
zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i analizy danych i/lub była koordynatorem ewaluacji
minimum jednego badania społecznego (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych), w których
zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i analizy danych
b. osobą mającą doświadczenie (min. 30 wywiadów łącznie) w przeprowadzaniu badań jakościowych w co najmniej
trzech różnych projektach badawczych (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych),
c. osobą, która posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej jednej usługi z zakresu psychologii
społecznej i/lub aktywizacji i integracji społecznej
d. osobą, która posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego badania w zakresie
problematyki wykluczenia społecznego z użyciem metod analizy jakościowej
e. osobą posiadającą:
 doświadczenie w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 3 konsultacji społecznych lub/i innych
działań z zakresu partycypacji społecznej w tym m.in. warsztatów, paneli eksperckich
 doświadczenie w co najmniej jednej współpracy z lokalnymi społecznościami lub/i organizacjami
pozarządowymi działającymi na polu kultury, dziedzictwa i tożsamości lokalnej, lub/i instytucjami
kultury, lub/i animatorami społecznymi, lub/i artystami zaangażowanymi w proces pozytywnej zmiany
społecznej
 doświadczenie w sporządzaniu co najmniej jednego opracowania i/lub raportu w zakresie
partycypacji społecznej
f. osobą, która kierowała zespołem w trakcie prac/ uczestniczyła w pracach nad opracowaniem co najmniej
jednego dokumentu strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z rynkiem pracy lub
rozwiązywania problemów społecznych
g. osobą, która jest autorką/autorem lub współautorką/współautorem minimum jednego lokalnego programu
rewitalizacji lub minimum jednej publikacji i/lub opracowania, i/lub artykułu specjalistycznego mającego na
celu wsparcie powstania programów rewitalizacji lub posiada doświadczenie w świadczeniu co najmniej
jednej usługi obejmującej doradztwo eksperckie w dziedzinie rozwoju lokalnego obszarów
miejskich/rewitalizacji
Zamawiający nie określa liczby osób wchodzących w skład zespołu. Dopuszcza się łączenie wskazanego
powyżej w pkt. od a. do f. doświadczenia i kwalifikacji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.
3) 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.
4) 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.
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CZĘŚĆ III Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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 – przeprowadził należycie co najmniej jedną
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla dokumentu
strategicznego oraz sporządził co najmniej jeden dokument/ opracowanie z zakresu ochrony środowiska lub
planowania przestrzennego wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ływania na
środowisko,
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 kierownikiem/członkiem zespołu, który
zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w tym opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla dokumentu strategicznego.
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.
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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 (dla każdej z części):
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.) SIWZ, tj.dla:
CZĘŚCI I:Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie - zrealizował należycie co najmniej:
 jedno opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone
według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar
o powierzchni nie mniejszej niż 1500 ha,
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jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony według procedur i problematyki
określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujący obszar o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha,
jedną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru śródmiejskiego o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha
wraz z przedstawieniem podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na mapie
opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej bądź treści mapy ewidencyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

CZĘŚCI II: Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i
gospodarczych oraz doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie – zrealizował/przeprowadził należycie co najmniej dwie z wskazany poniżej usług lub co
najmniej jedną usługę łączącą minimum dwie z wskazanych poniżej usług:
 przygotowanie dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju lokalnego obszarów miejskich lub
pełnienie doradztwa eksperckiego z dziedziny rozwoju lokalnego obszarów miejskich/
rewitalizacji/polityki miejskiej,
 przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego z zakresu polityki społecznej lub
rozwiązywania problemów społecznych lub społecznego aspektu rewitalizacji,
 przygotowanie dokumentu strategicznego/ diagnostycznego o tematyce związanej z gospodarką,
rynkiem pracy i przedsiębiorczością,
 przygotowanie lub realizację projektu/programu z zakresu partycypacji społecznej i/lub aktywizacji i
integracji społecznej, realizowanego ze środków lub z udziałem środków publicznych obejmującego
przeprowadzenie działań z wykorzystaniem różnych metod partycypacji społecznej w tym m.in.
konsultacji społecznych/spotkań publicznych, warsztatów strategicznych/rewitalizacyjnych
CZĘŚĆI III: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego
Programu Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
– Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie – przeprowadził należycie co najmniej jedną strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko, w tym opracowanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla dokumentu strategicznego oraz sporządził co
najmniej jeden dokument/ opracowanie z zakresu ochrony środowiska lub planowania przestrzennego
wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko .
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.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

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.
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
- 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 może złożyć jedną ofertę dla każdej z części. 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 7 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.
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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:
Oferta
Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą
rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
z opisaniem części, której/których oferta dotyczy
Nie otwierać przed dniem 15.06.2016r., 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. Dla Części I i II
10.1.1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
10.1.2. Formularz Cenowy, o których mowa w pkt 10.1.1. należy wypełnić według pozycji wyszczególnionych
w formularzu. Wykonawca winien określić wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym
formularzu.
10.1.3.Wykonawca oblicza cenę ofertową netto w oparciu o Formularz Cenowy, dodając wartości poszczególnych
elementów zamówienia. Do tak wyliczonej 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.
10.2. Dla Części III
10.2.1.Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w Formularzu OFERTA zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
10.2.2. 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.
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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
CZĘŚĆ I – 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych),
CZĘŚĆ II – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
CZĘŚĆ III –360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych).
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 10.2.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;
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.
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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, 83400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 15.06.2016r. do godziny 10:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 13, w dniu 15.06.2016r.,
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
Część I: Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części I Zamawiający stosować będzie kryteria:
wartość punktowa wagi w %
cena oferty
90%
termin wykonania zamówienia
10 %
14.2. Sposób oceny ofert – część I:
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
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 0,90
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt.
3)
Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt)
W kryterium „Termin wykonania zamówienia” należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia
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szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji w czasie krótszym, niż wskazany przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe
o poniżej wskazaną ilość dni, zostanie przyznana następująca ilość punktów:
 0 dni – 0 pkt.
 7 dni – 30 pkt.
 14 dni – 50 pkt.
 21 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 zakresie sporządzenia szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji w czasie
wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62
dni kalendarzowe i Zamawiający przyzna 0 pkt.
Pt = liczba punktów w kryterium x 0,10
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.
DLA CZĘŚCI II: Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych
oraz doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
14.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części I Zamawiający stosować będzie kryteria:
wartość punktowa wagi w %
cena oferty
90%
termin wykonania zamówienia
10 %
14.4. Sposób oceny ofert – część II:
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
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 0,90
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt.
3) Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt)
W kryterium „Termin wykonania zamówienia” należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia
szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej oraz gospodarczej
z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości w czasie krótszym, niż wskazany przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe
o poniżej wskazaną ilość dni, zostanie przyznana następująca ilość punktów:
 0 dni – 0 pkt.
 7 dni – 30 pkt.
 14 dni – 50 pkt.
 21 dni – 100 pkt.
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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 zakresie sporządzenia szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej oraz
gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości w czasie wskazany przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni
kalendarzowe i Zamawiający przyzna 0 pkt.
Pt = liczba punktów w kryterium x 0,10
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.
DLA CZĘŚCI III: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
14.5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w części I Zamawiający stosować będzie kryteria:
wartość punktowa wagi w %
cena oferty
90%
termin wykonania zamówienia
10 %
14.6. Sposób oceny ofert – część III:
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
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 0,90
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt.
3) Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia (Pt)
W kryterium „Termin wykonania zamówienia” należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym, niż
wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj. 30 listopada 2016r. przy założeniu, że „Gminny
Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie przedmiot zamówienia zostanie
sporządzony i przekazany Wykonawcy do 30 września 2016r. o poniżej wskazaną ilość dni, zostanie przyznana
następująca ilość punktów:
 0 dni – 0 pkt.
 7 dni – 30 pkt.
 14 dni – 50 pkt.
 21 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 wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj. 30 listopada 2016r. przy
założeniu, że „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie
przedmiot zamówienia zostanie sporządzony i przekazany Wykonawcy do 30 września 2016r. i Zamawiający
przyzna 0 pkt.
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Pt = liczba punktów w kryterium x 0,10
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.
14.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.8. 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.
14.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.10. 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.
14.11. 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.
14.12. 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.
14.13. 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.
14.14. 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 14.17 - dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
14.15. 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
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.
14.16. 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.
14.17. 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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14.18. 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 14.17 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 13.15 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.19. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ oraz
otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamówienia.
14.20. 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.
14.21. 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 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. Dla Części: I, II
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,
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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. Dla Części III
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,
f) wystąpienia przesunięcia terminu sporządzenia i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego
dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie
przedmiot zamówienia.
17.3. 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
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
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.
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.
Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
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.
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.
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.
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.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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.
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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

dla poszczególnych części

FORMULARZE CENOWE

dla części I, II
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA

część I

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt.
„Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji”
CZĘŚĆ I - Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
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)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę brutto ………….................................... zł,
słownie: ......................................................................................................... zł, w tym podatek VAT 23% zgodnie
z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym integralną część niniejszej oferty
oraz zobowiązujemy się do „terminu wykonania zamówienia” w zakresie sporządzenia szczegółowej analizy
przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji w czasie krótszym, niż wskazany przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe o:…………………… dni
(Wykonawca może odpowiednio: 0 dni, 7 dni, 14 dni, 21 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 Wykonawca zobowiąże się do wykonania
przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru
rewitalizacji w czasie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od
podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe, Zamawiający przyzna 0 pkt.
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całego przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2016r. zgodnie ze wstępnym
harmonogramem zamówienia zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. AKCEPTUJEMY warunki określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
3. 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.
4. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.
5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejsza Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Na potwierdzenie powyższego (dot. części I) wnieśliśmy wadium w wysokości .....................................w formie
.................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
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z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres powierzonych usług)

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

8.

Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie *) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w poniższej tabeli należy wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

wartość netto

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. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
w załączeniu wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
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- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
*) - niepotrzebne skreślić

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

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

OFERTA

część II

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi konsultacyjno-doradcze na
potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt.
„Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji”
CZĘŚĆ II - Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
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)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę brutto ………….................................... zł,
słownie: ......................................................................................................... zł, w tym podatek VAT 8% zgodnie
z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym integralną część niniejszej oferty
oraz zobowiązujemy się do „terminu wykonania zamówienia” w zakresie sporządzenia szczegółowych
diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej oraz gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na
rynku pracy i przedsiębiorczości w czasie krótszym, niż wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia - dwa miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe o:…………………… dni (Wykonawca może
odpowiednio: 0 dni, 7 dni, 14 dni, 21 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 Wykonawca zobowiąże się do wykonania
przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji:
społeczno-socjologicznej oraz gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości
w czasie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dwa miesiące od podpisania
umowy tj. 62 dni kalendarzowe, Zamawiający przyzna 0 pkt.
1.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całego przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2016r. zgodnie ze
wstępnym harmonogramem zamówienia zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia.

2.
3.

AKCEPTUJEMY warunki określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
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.
OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.

4.
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5.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejsza Ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.

Na potwierdzenie powyższego (dot. części II) 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.

7.

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

...........................................................................................................................................
8.

(zakres powierzonych usług)

Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie *) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w poniższej tabeli należy wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

9.

wartość netto

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

*) - niepotrzebne skreślić

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

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

OFERTA

część III

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja
zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji”
CZĘŚĆ III - Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji
– opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę ofertową:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

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

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
oraz
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w okresie krótszym niż wskazany przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia tj. 30 listopada 2016r. przy założeniu, że „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie przedmiot zamówienia zostanie sporządzony i przekazany
Wykonawcy do 30 września 2016r.., o ………… dni.
(Wykonawca może zapisać odpowiednio: 0 dni, 7 dni, 14 dni, 21 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 Wykonawca zobowiąże się do wykonania
przedmiotu zamówienia w terminie wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj. 30
listopada 2016r. przy założeniu, że „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego
sporządzany będzie przedmiot zamówienia zostanie sporządzony i przekazany Wykonawcy do 30 września
2016r. i Zamawiający przyzna 0 pkt.
1. AKCEPTUJEMY warunki określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
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2. 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.
3. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejsza Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Na potwierdzenie powyższego (dot. części III) 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.
6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
..................................................................................................................................... ......
(zakres powierzonych usług)

...........................................................................................................................................
7.

(zakres powierzonych usług)

Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie *) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w poniższej tabeli należy wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

wartość netto

8. 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.
9. 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.
10. 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).
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: ..............................................................................................................................
tel. ................................. fax ............................... e-mail: .......................................
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
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- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
*) - niepotrzebne skreślić

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

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa

32

ZP 4/2016
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ I
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji” w zakresie Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej oświadczamy, że
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.

Opis

1

2
Druk mapy zawierającej wskazanie granic
obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji (2 szt.)
Sporządzenie szczegółowej analizy
przestrzenno-funkcjonalnej obszaru
rewitalizacji
Doradztwo eksperckie w zakresie
gospodarki przestrzennej (5 osobodni tj. 40
godzin)

I.
II.
III.

IV.

Sporządzenie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej obszaru rewitalizacji

V.

Sporządzenie analizy zgodności studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz
miejskich planów zagospodarowania
przestrzennego z Gminnym Programem
Rewitalizacji

Wartość ogółem
zł netto

Wartość podatek VAT
23 %

Wartość ogółem
zł brutto

3

4

3+4

RAZEM

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

....................................................................
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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ZP 4/2016
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ II
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji” w zakresie Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych
analiz społecznych i gospodarczych oraz doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej,
przedsiębiorczości i rynku pracy oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z poniższymi cenami:

Lp.
1

Opis

Wartość ogółem
zł netto

I.

2
3
Sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji:

a)

społeczno-socjologicznej

b)

gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na
rynku pracy i przedsiębiorczości

II.

Doradztwo eksperckie w dziedzinie:

a)

społecznej, w tym: partycypacji, aktywizacji i
integracji społecznej (9 osobodni tj. 72
godziny)

b)

problematyki rewitalizacji (6 osobodni tj. 48
godzin)

c)

gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości
(4 osobodni tj. 32 godziny)

III.

Przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, w tym:

a)

diagnoza partycypacyjna obszaru rewitalizacji

1.

Opracowanie kwestionariusza
wywiadu/ankiety stanowiącej podstawę
diagnozy

Wartość podatek VAT
23 %

Wartość ogółem
zł brutto

4

3+4
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2.

Druk kwestionariuszy wywiadu/ankiety
skierowanych do poszczególnych grup
przedstawicielskich (500 szt.)

3.

Przeprowadzenie badania
reprezentatywnego na próbie losowej z
wykorzystaniem ankieterów

b)

cykl 6 warsztatów diagnostyczno-tematycznych

1.

wynagrodzenie ekspertów/moderatorów
( 6 warsztatów x 2 moderatorów,
12 osobodni)

2.

Catering ( 6 warsztatów x około 30 os,
180 osobodni)

c)

3 panele eksperckie

1.

wynagrodzenie ekspertów /moderatorów
(3 panele x 1 ekspert-moderator;
3 osobodni)

2.

Catering (3 panele x około 15 osób,
45 osobodni)

d)

e)

opracowanie scenariuszy spacerów
studyjnych, rekrutacja i motywacja
uczestników
opracowanie i druk broszurki tematycznej na
pogadanki szkolne, poświęconej
rewitalizacji, wzbogaconej w informację na
temat działań partycypacyjnych (600 szt.)
RAZEM

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

....................................................................
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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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 usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
(GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego
miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
(*)Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
(*)Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
(*)Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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.

(*) – odpowiednie wykreślić w przypadku składania oferty dla jednej z części

................................................, 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 usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
(GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego
miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
(*)Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
(*)Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
(*)Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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
(*) – odpowiednie wykreślić w przypadku składania oferty dla jednej z części

................................................, 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 usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
(GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego
miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
(*)Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
(*)Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
(*)Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko

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)…………………………………………………………………………………………………...

(*) – odpowiednie wykreślić w przypadku składania oferty dla jednej z części
* 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 usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
(GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego
miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
(*)Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
(*)Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
(*)Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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.

(*) – odpowiednie wykreślić w przypadku składania oferty dla jednej z części
* niepotrzebne skreślić

.............................., 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 usługi
konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna
(GPR) w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanychobszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego
miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”
(*)Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
(*)Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
(*)Część III. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
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.

(*) – odpowiednie wykreślić w przypadku składania oferty dla jednej z części
* niepotrzebne skreślić

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

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju
całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa,
obejmujące poniższe zakresy:
Część I.
Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
Część II.
Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz doradztwa
w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
Część III.
Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji –
opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w toku opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna”, stanowiącego podstawowy dokument dla prowadzenie procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Gminny Program Rewitalizacji, a także działania objęte przedmiotem zamówienia sporządzane będą dla wyznaczonego
w Uchwale nr XXVI/208/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2016r. obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia
– Kartuska (pow. 17,35 ha, zam. 1978 os.), zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz
„Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Szczegółowe
informacje dotyczące delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta Kościerzyna oraz obszaru rewitalizacji
zawiera „Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych” dostępny na stronie miasta www.miastokoscierzyna.pl
w zakładce „REWITALIZACJA”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Obszar rewitalizacji: Osiedle 1000-lecia – Kartuska
Obszar zdegradowany: Osiedla: 1000-lecia – Kartuska, Staszica, Sikorskiego, Śródmieście, Rogali
Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki przestrzennej służące opracowaniu Gminnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna obejmujące poniższe zakresy:
I.

Druk mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wskazującej ich granice
Zakres zamówienia obejmuje druk 2 egzemplarzy, dostarczonej przez Zamawiającego mapy w formacie A0,
wskazującej granice obszaru zdegradowanego (Osiedla: 1000-lecia – Kartuska, Staszica, Sikorskiego,
Śródmieście, Rogali) i obszaru rewitalizacji (Osiedle 1000-lecia – Kartuska) w skali co najmniej 1:5000.
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II.

Sporządzenie szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji
Zakres zamówienia obejmuje profesjonalne i dogłębne zbadanie przyczyn degradacji oraz istniejących problemów
z zakresu gospodarki przestrzennej, infrastruktury i urbanistyki tj.:
 opracowanie i ustalenie z Zamawiającym listy zagadnień przestrzenno-funkcjonalnych, infrastrukturalnych
i urbanistycznych ważnych z punktu widzenia użyteczności wiedzy dla procesu rewitalizacji we
wskazanym obszarze,
 pozyskanie, zgromadzenie i poddanie pogłębionej analizie jak najbardziej aktualnych, rzeczywistych
danych pochodzących z różnych źródeł dotyczących sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej obszaru
rewitalizacji (np. dane Urzędu Miasta – SUiKZP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
dane Starostwa Powiatowego itp.),
 pogłębioną analizę problemów w podsystemie przestrzennym zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji
na etapie delimitacji obszarów zdegradowanych i ich przyczyn,
 stworzenie w oparciu o analizę danych katalogu szczegółowo opisanych problemów przestrzennofunkcjonalnych charakterystycznych dla obszaru rewitalizacji i ich przyczyn,
 określenie potencjału przestrzenno-funkcjonalnego obszaru rewitalizacji,
 sformułowanie na podstawie zgromadzonego materiału wniosków i rekomendacji dla procesu rewitalizacji
w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej oraz działań poprawiających sytuację przestrzenną, dotyczących
rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji,
 inne, nie wskazane powyżej zakresy niezbędne i konieczne do prawidłowego opracowania GPR, które
zostaną stwierdzone w toku prowadzenia prac,
 dokładne udokumentowanie sposobu gromadzenia danych i ich źródeł wraz z przedstawieniem
Zamawiającemu metodologii zastosowanej do analizy,
 przekazanie Zamawiającemu dokumentu Raportu z przeprowadzonej diagnozy/analizy wraz z
załącznikami w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (wersja edytowalna w
postaci pliku MS Word, dane tabelaryczne Ms Excel i wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF)
oraz w 3 egzemplarzach wersji papierowej.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania
i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.

III. Doradztwo eksperckie obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym w opracowaniu GPR,
przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowywania GPR oraz udział w konsultacjach
społecznych GPR
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradczo-eksperckie w dziedzinie gospodarki przestrzennej i urbanistyki
zarówno na terenie Zamawiającego tj. w mieście Kościerzyna, jak i na odległość (konsultacje telefoniczne, poczta
elektroniczna).
Zamówienie obejmuje współpracę merytoryczną w trakcie opracowywania dokumentu GPR, zwłaszcza w fazie
projektowania i planowania działań w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym oraz udział we wskazanych przez
Zamawiającego konsultacjach społecznych, w tym 5 osobodni pracy Eksperta u Zamawiającego tj. 40 godzin
zegarowych usług. Czas świadczenia usług przez Eksperta w siedzibie Zamawiającego nie obejmuje czasu dojazdu
do Zamawiającego. Szczegółowe terminy pracy Eksperta na terenie Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco w
toku realizacji przedmiotu zamówienia. Podsumowanie prac Eksperta zostanie przekazane Zamawiającemu w
postaci Raportu końcowego.
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje zwłaszcza:
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planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, urbanistykę, architekturę i ochronę środowiska,
zagadnienia gospodarki komunalnej,
zarządzanie przestrzenią,
ład i funkcjonalność przestrzenną,
kształtowanie krajobrazu,
wyznaczanie obszarów zabudowy, rozwoju zabudowy i zabudowy ograniczonej,
gospodarkę nieruchomościami,
prawne aspekty gospodarki przestrzennej i nieruchomościami,
rewitalizację obszarów zdewastowanych,
rekomendacje w zakresie przedsięwzięć w ramach zagospodarowania przestrzennego,
inne, nieujęte powyżej zakresy tematyczne dotyczące gospodarki przestrzennej i urbanistyki.

IV. Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji
Zakres zamówienia mający na celu opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji tj.
Osiedla 1000-lecia – Kartuska obejmuje m.in.:
 sporządzenie części opisowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zgodnej z celami rewitalizacji i
jej założeniami,
 wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o
której mowa w art. 25 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, wraz ze wskazaniem
okresu jej obowiązywania,
 przedstawienie podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji
sporządzone na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy
zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania
i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
V. Sporządzenie analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego z Gminnym Programem Rewitalizacji
Zakres zamówienia obejmuje m.in. wskazanie sposobu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
 wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo
zmiany,
 w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art.
37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wskazanie
granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów
nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu,
 inne, nie wskazane powyżej zakresy niezbędne i konieczne do prawidłowego opracowania GPR, które
zostaną stwierdzone w toku prowadzenia prac.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania
i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
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Wymagania ogólne dotyczące Części I przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do:
 uzgodnienia z Zamawiającym terminów i zakresów realizacji poszczególnych elementów i działań,
 uwzględnienia w toku prowadzenia prac wniosków i wyników wszystkich dziedzin związanych z
programowaniem rewitalizacji, tj. społecznej, przestrzennej i gospodarczej oraz wypracowanych w
toku działań partycypacyjnych,
 uzgodnienia z Zamawiającym szaty graficznej i treści wszystkich elementów działań objętych
Zamówieniem,
 wykonania poszczególnych elementów i działań po uzyskaniu ostatecznej akceptacji
Zamawiającego,
 dostarczenia poszczególnych elementów do Zamawiającego,
 przekazania Zamawiającemu całkowitych praw autorskich do opracowanej dokumentacji wraz z
możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania,
 umieszczenia we wszystkich materiałach, elementach i dokumentach zamówienia oraz przekazania
uczestnikom poszczególnych działań informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu Państwa
oraz wykorzystywania rekomendacji i rozwiązań w zakresie informacji i promocji opisanych w Księdze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata
2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata
2014- 2020.
Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych i gospodarczych oraz
doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna obejmujące poniższe zakresy:
I.

Sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji:
a) społeczno-socjologicznej w oparciu o dane rzeczywiste, mającej na celu profesjonalne i dogłębne zbadanie
istniejących problemów społecznych i ich przyczyn oraz określenie potencjału społecznego obszaru rewitalizacji
Zakres ten obejmuje m.in.:
 opracowanie i ustalenie z Zamawiającym listy zagadnień społeczno-socjologicznych ważnych z punktu
widzenia użyteczności wiedzy dla procesu rewitalizacji we wskazanym obszarze,
 pozyskanie, zgromadzenie i poddanie pogłębionej analizie jak najbardziej aktualnych, rzeczywistych
danych pochodzących z różnych źródeł (np. Urzędu Miasta, instytucji publicznych i społecznych,
organizacji pozarządowych itp.) dotyczących sytuacji społeczno-demograficzno-ekonomicznej osób
zamieszkujących obszar rewitalizacji,
 pogłębioną analizę problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji na etapie
delimitacji obszarów zdegradowanych i ich przyczyn,
 stworzenie w oparciu o analizę danych katalogu szczegółowo opisanych problemów społecznych
charakterystycznych dla obszaru rewitalizacji i ich przyczyn,
 określenie potencjału społecznego obszaru rewitalizacji,
 sformułowanie na podstawie zgromadzonego materiału wniosków i rekomendacji dla procesu
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rewitalizacji w sferze społecznej oraz działań poprawiających sytuację społeczną, dotyczących
rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji (m.in. grup docelowych),
 inne, nie wskazane powyżej zakresy niezbędne i konieczne do prawidłowego opracowania GPR, które
zostaną stwierdzone w toku prowadzenia prac,
 dokładne udokumentowanie sposobu gromadzenia danych i ich źródeł wraz z przedstawieniem
Zamawiającemu metodologii zastosowanej do analizy,
 przekazanie Zamawiającemu dokumentu Raportu z przeprowadzonej diagnozy/analizy wraz z
załącznikami w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (wersja edytowalna w
postaci pliku MS Word, dane tabelaryczne Ms Excel i wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF)
oraz w 3 egzemplarzach wersji papierowej.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania
i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
b) gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości, w oparciu o dane rzeczywiste,
mającej na celu profesjonalne i dogłębne zbadanie istniejących problemów i ich przyczyn oraz określenie
potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji
Zakres obejmuje m.in.:
 zaproponowanie listy zagadnień w zakresie gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości ważnych z
punktu widzenia użyteczności wiedzy dla procesu rewitalizacji we wskazanym obszarze,
 pozyskanie, zgromadzenie i poddanie pogłębionej analizie jak najbardziej aktualnych, rzeczywistych
danych pochodzących z różnych źródeł (np. Urzędu Miasta, instytucji publicznych i rynku pracy,
lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.) dotyczących sytuacji obszaru rewitalizacji
w sferze gospodarczej, rynku pracy (m.in. zatrudnienie, bezrobocie i jego struktura) i
przedsiębiorczości (m.in. podmioty gospodarcze, ich struktura własności, profil, branże i wielkość
zatrudnienia),
 pogłębioną analizę problemów gospodarczych, rynku pracy i przedsiębiorczości zdiagnozowanych w
obszarze rewitalizacji na etapie delimitacji obszarów zdegradowanych i ich przyczyn,
 stworzenie w oparciu o analizę danych katalogu szczegółowo opisanych problemów gospodarczych,
rynku pracy i przedsiębiorczości charakterystycznych dla obszaru rewitalizacji i ich przyczyn również w
odniesieniu do sytuacji na terenie miasta,
 określenie potencjału gospodarczego, rynku pracy i przedsiębiorczości obszaru rewitalizacji,
 sformułowanie na podstawie zgromadzonego materiału wniosków i rekomendacji dla procesu
rewitalizacji w sferze gospodarczej oraz działań poprawiających sytuację na rynku pracy i
przedsiębiorczości, dotyczących rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji,
 dokładne udokumentowanie sposobu gromadzenia danych i ich źródeł wraz z przedstawieniem
Zamawiającemu metodologii zastosowanej do analizy,
 przekazanie Zamawiającemu Raportu z przeprowadzonej diagnozy/analizy wraz z załącznikami
w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (wersja edytowalna w postaci pliku
MS Word, dane tabelaryczne MS Excel i wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF) oraz w 3
egzemplarzach wersji papierowej.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania
i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
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II.

Doradztwo eksperckie obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym w opracowaniu GPR,
przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowania GPR oraz udział w konsultacjach społecznych
GPR
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradczo-eksperckie zarówno na terenie Zamawiającego, tj. w mieście
Kościerzynie, jak i na odległość (konsultacje telefoniczne, poczta elektroniczna), odrębnie dla każdej z poniższych
dziedzin:
a) społecznej, w tym: partycypacji, aktywizacji i integracji społecznej
Zamówienie obejmuje współpracę merytoryczną w opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji
i przygotowaniu działań partycypacyjnych (w tym rekrutacji uczestników) oraz udział we wskazanych przez
Zamawiającego konsultacjach społecznych, w tym 9 osobodni pracy Eksperta u Zamawiającego tj. 72 godziny
zegarowe usług. Czas świadczenia usług przez Eksperta w siedzibie Zamawiającego nie obejmuje czasu dojazdu
do Zamawiającego. Szczegółowe terminy pracy Eksperta na terenie Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco
w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Podsumowanie prac Eksperta zostanie przekazane Zamawiającemu w
postaci Raportu końcowego
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje zwłaszcza:
 społeczny aspekt rewitalizacji,
 obszar nauk humanistycznych i społecznych (np. socjologia, psychologia społeczna),
 problematyka zagrożenia wykluczeniem społecznym zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz jej
przeciwdziałanie,
 patologie społeczne i ich ograniczanie,
 obszar usług społecznych,
 strategię rozwiązywania problemów społecznych,
 aktywizację i integrację społeczną,
 partycypację i animację społeczną, w tym techniki i metody aktywnej partycypacji społecznej, dialog
społeczny,
 współpracę z lokalnymi społecznościami lub/i organizacjami pozarządowymi działającymi na polu
kultury, dziedzictwa i tożsamości lokalnej, instytucjami kultury, animatorami społecznymi, artystami
zaangażowanymi w proces pozytywnej zmiany społecznej,
 rekomendacje w zakresie przedsięwzięć w ramach społecznego aspektu rewitalizacji,
 inne, nieujęte powyżej zakresy tematyczne dotyczące problematyki społecznej.
b) problematyki rewitalizacji
Zamówienie obejmuje współpracę merytoryczną w opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji
i programowaniu procesu rewitalizacji obszaru oraz udział we wskazanych przez Zamawiającego konsultacjach
społecznych, w tym 6 osobodni pracy Eksperta u Zamawiającego tj. 48 godzin zegarowych usług. Czas
świadczenia usług przez Eksperta w siedzibie Zamawiającego nie obejmuje czasu dojazdu do Zamawiającego.
Szczegółowe terminy pracy Eksperta na terenie Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco w toku realizacji
przedmiotu zamówienia. Podsumowanie prac Eksperta zostanie przekazane Zamawiającemu w postaci Raportu
końcowego.
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje zwłaszcza:
 rewitalizację obszarów miejskich,
 politykę miejską i rozwój lokalny obszarów miejskich,
 procesy rewitalizacji i zasady prowadzenia rewitalizacji,
 opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z aktualnymi wymaganiami
i regulacjami prawnymi,
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 praktyczne konsekwencje zapisów Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 listopada 2015r.,
 zagadnienia/problemy/zjawiska, które powinny być monitorowane w toku postępu procesu rewitalizacji
i jego końcowa ewaluacja,
 programowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 rekomendacje w zakresie integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 inne, nieujęte powyżej zakresy tematyczne dotyczące problematyki rewitalizacji i różnych jej aspektów.
c) gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości
Zamówienie obejmuje współpracę merytoryczną w opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, zwłaszcza
w fazie projektowania i planowania działań w podsystemie gospodarczym, rynku pracy i przedsiębiorczości oraz
udział we wskazanych przez Zamawiającego konsultacjach społecznych, w tym 4 osobodni pracy Eksperta u
Zamawiającego tj. 32 godziny zegarowe usług. Czas świadczenia usług przez Eksperta w siedzibie
Zamawiającego nie obejmuje czasu dojazdu do Zamawiającego Szczegółowe terminy pracy Eksperta na terenie
Zamawiającego będą uzgadniane na bieżąco w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Podsumowanie prac
Eksperta zostanie przekazane Zamawiającemu w postaci Raportu końcowego
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje zwłaszcza:
 rynek pracy i przedsiębiorczość,
 wspomaganie rozwoju aktywności gospodarczej firm,
 wzmacnianie konkurencyjności lokalnego sektora egzogenicznego,
 aktywizację zawodową,
 sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 partnerstwo publiczno-prywatne,
 rekomendacje w zakresie przedsięwzięć poprawiających sytuację gospodarczą i lokalnego rynku
pracy,
 inne, nieujęte powyżej zakresy tematyczne dotyczące problematyki gospodarki, rynku pracy i
przedsiębiorczości.
III. Przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, w tym:
a) diagnoza partycypacyjna obszaru rewitalizacji (poznanie potrzeb, problemów i oczekiwań interesariuszy) w
oparciu o wywiad społeczny przeprowadzony wśród podopiecznych MOPS, osób bezrobotnych, dzieci i
młodzieży szkolnej oraz na próbie losowej pozostałych mieszkańców obszaru rewitalizacji
Zakres ten obejmuje m.in.:
1. opracowanie kwestionariusza wywiadu/ankiety stanowiącego podstawę diagnozy, dostosowanego do
różnych grup mieszkańców obszaru rewitalizacji, który pozwoli m.in. na:
 poznanie potrzeb, problemów i oczekiwań interesariuszy zarówno w sferze społecznej,
gospodarczej, jak i przestrzennej,
 zdiagnozowanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych wśród różnych grup
mieszkańców (np. osoby młode, osoby starsze, osoby samotne, osoby z małymi dziećmi, osoby
bezrobotne itp.),
 opisanie mechanizmów powstawania i utrwalania się zdiagnozowanych problemów,
 zidentyfikowanie przyczyn utrwalania się wykluczenia społecznego,
 dokonanie oceny możliwości poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie,
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dokonanie oceny możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców długotrwale bezrobotnych
wraz ze wskazaniem warunków, jakie muszą być spełnione, aby aktywizacja ta zakończyła się
sukcesem,
zidentyfikowanie lokalnych liderek lub liderów,
zbadanie innych, nieujętych powyżej zakresów, ważnych z punktu widzenia użyteczności wiedzy
dla procesu rewitalizacji obszaru, zaproponowanych w toku prac nad kwestionariuszem przez
Zamawiającego i Wykonawcę;

2. druk kwestionariuszy wywiadu/ankiety skierowanych do poszczególnych grup przedstawicielskich 500 szt. (część kwestionariuszy, celem przeprowadzenia badania, zostanie przekazana pracownikom
socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy,
pedagogom szkolnym);
3. przeprowadzenie badania reprezentatywnego na próbie losowej z wykorzystaniem ankieterów, w tym:
 wywiad w oparciu o opracowany kwestionariusz na próbie losowej mieszkańców obszaru
rewitalizacji z różnych grup wiekowych i o różnym statusie społecznym. Ostateczny dobór grup
respondentów objętych badaniem reprezentatywnym Wykonawca zobowiązany jest ustalić z
Zamawiającym.
 dokładne udokumentowanie przeprowadzenia badania oraz przedstawienie Zamawiającemu
zastosowanej metodologii, obejmujące wskazanie grup respondentów, wśród których
przeprowadzono badanie wraz z uzasadnieniem ich wyboru, a także opisem sposobu analizy
zgromadzonego materiału;
 stworzenie w oparciu o przeprowadzone badanie katalogu szczegółowo opisanych problemów
charakterystycznych dla obszaru rewitalizacji i ich przyczyn,
 sformułowanie na podstawie zgromadzonego materiału wniosków i rekomendacji dla procesu
rewitalizacji,
 przekazanie Zamawiającemu dokumentu Raportu z przeprowadzonej diagnozy/badania wraz z
załącznikami w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (wersja edytowalna w
postaci pliku MS Word, dane tabelaryczne Ms Excel i wersja nieedytowalna w postaci pliku
PDF) oraz w 3 egzemplarzach wersji papierowej, Dodatkowo, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu transkrypcje wywiadów (odpowiednio zanonimizowanych) wyłącznie w wersji
elektronicznej w formacie ustalonym z Zamawiającym.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanego Raportu z przebiegu warsztatów wraz
z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego
b) cykl 6 warsztatów diagnostyczno-tematycznych z wykorzystaniem techniki partycypacyjnego planowania
strategicznego, partycypacyjnego planowania, warsztatu przyszłościowego oraz World Cafe skierowanych i
dostosowanych do różnych grup interesariuszy rewitalizacji, nastawionych na wypracowanie spójnej wizji
procesów rewitalizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i moderowanie 6 warsztatów z różnymi grupami interesariuszy
rewitalizacji, dotyczących sfery przestrzennej, społecznej oraz rynku pracy i przedsiębiorczości, z
wykorzystaniem różnych technik i metod aktywnej partycypacji umożliwiających wyrażenie opinii i składanie
propozycji, a także analizę ich wyników, nakierowaną na wypracowanie konkretnych zapisów Gminnego
Programu Rewitalizacji. Ostateczny zakres tematyczny poszczególnych warsztatów, termin i godziny ich
realizacji oraz grupy docelowe, do których będą skierowane, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z
Zamawiającym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa

49
Do moderowania każdego warsztatu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 2 osoby prowadzące, których
zadaniem będzie również sporządzenie Raportu z przebiegu warsztatu, zawierającego wnioski i rekomendacje
do zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Łączny czas pracy każdego z ekspertów/moderatorów
(obejmujący prowadzenie warsztatu oraz opracowanie raportu) będzie wynosił 1 osobodzień, tj. 8 godzin
zegarowych. Należy przyjąć, że każdy z warsztatów nie powinien być krótszy niż 3 godziny zegarowe, a
długość jego trwania powinna być dopasowana do tematyki i przyjętej techniki partycypacji. Zakłada się, iż w
każdym z warsztatów uczestniczyć będzie około 30 osób. Zakres zamówienia obejmuje również zapewnienie
cateringu – bufetu kawowego w trakcie poszczególnych warsztatów oraz prowadzenie listy obecności
uczestników i udokumentowanie fotograficzne przebiegu warsztatów. Sale na potrzeby realizacji warsztatów
zostaną udostępnione Wykonawcy bezpłatnie przez Zamawiającego.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanych Raportów z przebiegu warsztatów wraz z możliwością
przetwarzania, powielania i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
c) 3 panele eksperckie, odrębnie dla stref: społecznej, gospodarczej i przestrzennej z udziałem przedstawicieli
różnych grup interesariuszy, w tym m.in.: przedsiębiorców, instytucji publicznych i społecznych, instytucji
kultury, organizacji pozarządowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych
Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 3 paneli eksperckich, po jednym dla każdej ze wskazanych
stref, tj. społecznej, gospodarczej i przestrzennej z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy
rewitalizacji oraz analizę ich wyników, nakierowaną na wypracowanie konkretnych zapisów Gminnego
Programu Rewitalizacji. Ostateczny zakres tematyczny poszczególnych paneli eksperckich, termin i godziny ich
realizacji oraz grupy docelowe, do których będą skierowane, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z
Zamawiającym.
Do prowadzenia i moderowania każdego warsztatu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 1 eksperta z danej
dziedziny, której dotyczy panel, którego zadaniem będzie również sporządzenie Raportu z przebiegu panelu,
zawierającego konkretne wnioski, rekomendacje i propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji. Łączny
czas pracy każdego eksperta/moderatora będzie wynosił 1 osobodzień, tj. 8 godzin zegarowych. Należy
przyjąć, że każdy z paneli eksperckich nie powinien być krótszy niż 3 godziny zegarowe, a długość jego trwania
dopasowana do tematyki. Zakłada się, iż w każdym z paneli uczestniczyć będzie około 15 osób. Zakres
zamówienia obejmuje również zapewnienie cateringu – bufetu kawowego w trakcie poszczególnych paneli
eksperckich oraz prowadzenie listy obecności uczestników i udokumentowanie fotograficzne. Sale na potrzeby
realizacji paneli zostaną udostępnione Wykonawcy bezpłatnie przez Zamawiającego.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanych Raportów z przebiegu paneli eksperckich wraz z
możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
d) opracowanie scenariuszy spacerów studyjnych, rekrutacja i motywacja uczestników
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie scenariuszy dla serii 5 spacerów studyjnych po obszarze
rewitalizacji dostosowanych do różnych grup interesariuszy rewitalizacji, w tym m.in. osób starszych, osób
niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi, młodzieży, a także wsparcie Zamawiającego w procesie rekrutacji
i motywacji uczestników. Spacery studyjne mają stanowić spotkania terenowe, łączące w sobie elementy
zwiedzania, wykładu o terenie, dyskusji i bieżącego zbierania uwag ustnych i propozycji uczestników,
zwłaszcza w zakresie kształtowania przestrzeni i poczucia bezpieczeństwa. Skutkiem spacerów studyjnych ma
być również stworzenie katalogu przedsięwzięć, których realizacja poprawi wygodę i bezpieczeństwo na
obszarze rewitalizacji. Scenariusze poszczególnych spacerów studyjnych powinny zawierać m.in. rozpisane
punkty na trasie spaceru oraz przyporządkowane tym punktom pytania zadawane uczestnikom.
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Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanych scenariuszy spacerów studyjnych
z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.

wraz

e) opracowanie i druk broszurki tematycznej na pogadanki szkolne, poświęconej rewitalizacji, wzbogaconej w
informację na temat działań partycypacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie treści i szaty graficznej oraz druk i dostarczenie do Zamawiającego
600 szt. broszurki poświęconej tematyce rewitalizacji, delimitacji obszarów zdegradowanych w przestrzeni
miasta Kościerzyna oraz obszarowi rewitalizacji i Gminnemu Programowi Rewitalizacji, przygotowanej w
sposób przystępny dla grupy docelowej tj. dzieci i młodzieży szkolnej - uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz klas I-II gimnazjum. Dodatkowo broszura będzie zawierała informację na temat pozostałych działań
partycypacyjnych planowanych w toku opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Parametry broszury:
 objętość 6 kartek formatu A5 (12 stron, w tym okładka)
 wnętrze druk 4/4, pełny kolor, papier kreda 80 g
 okładka druk 4/4, pełny kolor, papier kreda 200 g (folia błysk, oprawa zeszytowa)
 dostarczenie do siedziby Zamawiającego
Publikacja zawierać będzie również informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz rozwiązania w
zakresie informacji i promocji opisane w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich
w zakresie informacji i promocji na lata 2014- 2020.
Wszystkie elementy publikacji – treść i szatę graficzną - ostatecznie należy uzgodnić z Zamawiającym i
wykonać po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanej publikacji wraz z możliwością przetwarzania, powielania i
modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.

Wymagania ogólne dotyczące Części II przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do:
 uzgodnienia z Zamawiającym terminów i zakresów realizacji poszczególnych elementów i działań,
 uzgodnienia z Zamawiającym szaty graficznej i treści wszystkich elementów działań objętych
Zamówieniem,
 uwzględnienia w toku prowadzenia prac wniosków i wyników z wszystkich dziedzin związanych z
programowaniem rewitalizacji, tj. społecznej, przestrzennej i gospodarczej oraz wypracowanych w
toku działań partycypacyjnych,
 wykonania poszczególnych elementów i działań po uzyskaniu ostatecznej akceptacji
Zamawiającego,
 dostarczenia poszczególnych elementów do Zamawiającego,
 przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację poszcze gólnych
elementów i działań, w tym list obecności i dokumentacji fotograficznej,
 przekazania Zamawiającemu całkowitych praw autorskich do opracowanej publikacji wraz z możliwością
przetwarzania, powielania i modyfikowania,
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umieszczenia we wszystkich materiałach, elementach i dokumentach zamówienia oraz przekazania
uczestnikom poszczególnych działań informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu Państwa
oraz wykorzystywania rekomendacji i rozwiązań w zakresie informacji i promocji opisanych w Księdze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata
2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata
2014- 2020.

Część III Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,
w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna” zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 oraz art. 52 Ustawy
z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego.
Zakres ten obejmuje m.in.:
 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla GPR,
 uzyskanie odpowiednich opinii dla GPR, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 sporządzenie podsumowania procedury SOOŚ zawierającego informację, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa,
wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone, propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu,
 przekazanie Zamawiającemu podsumowania procedury SOOŚ i prognozy oddziaływania na
środowisko w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na
nośniku CD/DVD (wersja nieedytowalna w postaci pliku P DF i wersja edytowalna w postaci pliku MS
Word),
 umieszczenie we wszystkich materiałach, elementach i dokumentach zamówienia informacji o
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu Państwa oraz wykorzystywanie rekomendacji
i rozwiązań w zakresie informacji i promocji opisanych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020 oraz Podręczniku
Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014 - 2020,
 dokonanie ewentualnych uzupełnień w dokumencie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla
GPR, wymaganych przez organy opiniujące, w okresie trwania Umowy, jak również po jej
wygaśnięciu.
Całkowite majątkowe prawa autorskie do opracowanych dokumentów wraz z możliwością przetwarzania,
powielania i modyfikowania zostaną przeniesione na Zamawiającego.
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Termin wykonania zamówienia:


dla Części I: do 30 listopada 2016r. zgodnie z zamieszczonym poniżej wstępnym harmonogramem
działań, przy czym na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowej
analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji (działanie nr II.) Zamawiający zakłada dwa
miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe.

Lp.

Nazwa działania

Termin realizacji
(miesiąc)

I.

Druk mapy zawierającej wskazanie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji

II.

Sporządzenie szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji

lipiec - sierpień

III.

Doradztwo eksperckie w zakresie gospodarki przestrzennej

lipiec - listopad

IV.

Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji

lipiec - wrzesień

V.

Sporządzenie analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego z Gminnym
Programem Rewitalizacji

lipiec

wrzesień - listopad

Ostateczne terminy realizacji poszczególnych działań Wykonawca zobowiązany jest każdor azowo ustalać z
Zamawiającym.


dla Części II: do 30 listopada 2016r. zgodnie z zamieszczonym poniżej wstępnym harmonogramem
działań, przy czym na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowych
diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej oraz gospodarczej z uwzględnieniem
sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości (działanie I.a) oraz I.b) ) Zamawiający zakłada dwa
miesiące od podpisania umowy tj. 62 dni kalendarzowe.

Lp.

Nazwa działania

Termin realizacji
(miesiąc)

I. Sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji:
a)

społeczno-socjologicznej

lipiec – sierpień

b)

gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości

lipiec - sierpień

II. Doradztwo eksperckie w dziedzinie:
a)

społecznej, w tym: partycypacji, aktywizacji i integracji społecznej

lipiec - listopad

b)

problematyki rewitalizacji

lipiec - listopad

c)

gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości

lipiec - październik

III. Przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, w tym:
a)

diagnoza partycypacyjna obszaru rewitalizacji

lipiec - sierpień

b)

cykl 6 warsztatów diagnostyczno-tematycznych

lipiec - wrzesień

c)

3 panele eksperckie

lipiec - sierpień

d)

opracowanie scenariuszy spacerów studyjnych, rekrutacja i motywacja uczestników

lipiec-sierpień

e)

opracowanie i druk broszurki tematycznej na pogadanki szkolne, poświęconej rewitalizacji,
wzbogaconej w informację na temat działań partycypacyjnych

lipiec
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Ostateczne terminy realizacji poszczególnych działań Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ustalać z
Zamawiającym.



dla Części III: do 30 listopada 2016r. przy założeniu, że „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie przedmiot zamówienia zostanie sporządzony i przekazany
Wykonawcy do 30 września 2016r.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Projekt umowy
UMOWA ZP 4 /CZĘŚĆ I/2016
Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna
Część I. Usługi z zakresu gospodarki przestrzennej
W dniu ................. r. pomiędzy
Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, NIP: 591-15-66-370, 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 209 000 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 usług z zakresu gospodarki przestrzennej
służących opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Kościerzyna obejmujących poniższe
zakresy:
 druk mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wskazującej ich granice,
 sporządzenie szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji,
 doradztwo eksperckie obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu GPR,
przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowywania GPR oraz udział w konsultacjach
społecznych GPR,
 sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru rewitalizacji,
 sporządzenie analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejskich planów zagospodarowania przestrzennego z Gminnym Programem Rewitalizacji.
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny
szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna"
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współfinansowanego w ramach „Konkursu dotacji - Przygotowanie Programów Rewitalizacji” ze środków Unii
Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu
Państwa.
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) ………………………………….. - ………………………………..
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.

1.

2.

3.
4.

5.

§2
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w całości do ……..….. r. zgodnie ze wstępnym
harmonogramem działań określonym w Opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu terminu wykonania
zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowej analizy przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji
do dnia ………………….., zgodnie ze złożoną ofertą
W terminie najpóźniej 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym:
a) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wstępny
harmonogram działań określony w Opisie przedmiotu zamówienia,
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. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji
Umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z:
 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.) oraz odrębnymi ustawami i przepisami, odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania
przestrzennego,
 Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,
 Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na
lata 2014-2020,
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b)
c)
d)
e)
f)

1.

2.

3.

4.
5.

Podręcznikiem Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014- 2020,
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020,
 Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020;
sprawna i terminowa realizacja przedmiotu umowy;
ścisła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy;
udzielanie na żądanie Zamawiającego każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy;
informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy;
przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia .

§4
Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy przenieść na Zamawiającego z chwilą
dokonania odbioru autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku
z realizacją usług objętych 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 dokumentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dokumentu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także wprowadzanie do pamięci komputera i wielokrotne
sporządzenie wydruków;
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentów w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dokumentów 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 dokumentów, powstałych
w związku z realizacją usług objętych przedmiotem umowy, będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji przez
Zamawiającego zadań publicznych i staną się materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm).
Zamawiający, w ramach realizacji zadań publicznych, jest uprawniony do dokonywania w przekazanych
dokumentach poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dokumenty powstałe w związku z realizacją usług objętych przedmiotem umowy, nie są
ani nie będą 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. 5.
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§5
1. 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.
2. 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.
3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy ze względu na wzrost
kosztów Wykonawcy.
4. 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 ust. 1.
5. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6. 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.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 7, na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
9. Należności za wykonane usługi będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w.....................................................
nr.................................................................................
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.
§6
1. Miejscem przekazania i odbioru dokumentów, powstałych w związku z realizacją usług objętych przedmiotem
umowy, będzie siedziba Zamawiającego.
2. Miejscem świadczenia usług w zakresie doradztwa eksperckiego obejmującego merytoryczną współpracę
z Zamawiającym w opracowaniu GPR, przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowywania GPR oraz
udział w konsultacjach społecznych GPR będzie siedziba Zamawiającego, czyli Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go
Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach:
a) częściowych wynikających z zatwierdzonego lub ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu prac,
b) końcowym określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Dokumentację powstałą w związku z realizacją usług objętych przedmiotem 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.
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5. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych i protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez obie strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Zamawiający, w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji powstałej
w wyniku realizacji usług objętych przedmiotem umowy w ramach odbioru końcowego dokona oceny jej
kompletności, poprawności i zgodności z umową.
7. 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.
8. 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.
9. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel
opracowania określony w Opisie przedmiotu zamówienia.
10. Protokół odbioru końcowego nie zawierający uwag i zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji stanowi podstawę do
wystawienia faktury za zakres umowy stanowiący przedmiot odbioru.
§7
1. 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
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 7- 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.
2. Kary mogą podlegać łączeniu.
3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a) tiret drugi i trzeci, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.
4. 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.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych (odszkodowania) przewyższającego w/w kary
(odszkodowania) umowne.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania wraz z notą
obciążeniową.
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.
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§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy:
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
5) zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,
6) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na
zaistnienie istotnych okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, w tym
w szczególności:
f) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 po stronie
Zamawiającego,
g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin
realizacji przedmiotu umowy,
h) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
i) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
j) 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.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Projekt umowy
UMOWA ZP 4 /CZĘŚĆ II/2016
Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna
Część II. Usługi z zakresu partycypacji społecznej, szczegółowych analiz społecznych
i gospodarczych oraz doradztwa w dziedzinie rewitalizacji, społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy
W dniu ................. r. pomiędzy
Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, NIP: 591-15-66-370, 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 209 000 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 usług z zakresu gospodarki przestrzennej
służących opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna obejmujących poniższe zakresy:
 sporządzenie szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej, gospodarczej
z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości,
 doradztwo eksperckie obejmujące merytoryczną współpracę z Zamawiającym w opracowaniu GPR,
przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowania GPR oraz udział w konsultacjach społecznych
GPR w dziedzinie: społecznej, problematyki rewitalizacji, gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorczości,
 przeprowadzenie działań z zakresu partycypacji społecznej, w tym: diagnoza partycypacyjna obszaru
rewitalizacji; cykl 6 warsztatów diagnostyczno-tematycznych; 3 panele eksperckie; opracowanie
scenariuszy spacerów studyjnych, rekrutacja i motywacja uczestników; opracowanie i druk broszurki
tematycznej na pogadanki szkolne, poświęconej rewitalizacji, wzbogaconej w informację na temat działań
partycypacyjnych.
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2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny
szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna"
współfinansowanego w ramach „Konkursu dotacji - Przygotowanie Programów Rewitalizacji” ze środków Unii
Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu
Państwa.
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):
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.
§2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w całości do 30 listopada 2016r. zgodnie ze wstępnym
harmonogramem działań określonym w Opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu terminu wykonania
zamówienia w zakresie sporządzenia szczegółowych diagnoz/analiz obszaru rewitalizacji: społeczno-socjologicznej
oraz gospodarczej z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i przedsiębiorczości do dnia ………………….., zgodnie
ze złożoną ofertą
2. W terminie najpóźniej 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym:
c) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wstępny
harmonogram działań określony w Opisie przedmiotu zamówienia,
d) 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.
3. Zamawiający zatwierdzi przedłożony harmonogram lub wprowadzi do niego poprawki w terminie 7 dni od
przedłożenia. Poprawki wprowadzone przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
4. 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.
5. 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. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji
Umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
a) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z:
 Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,
 Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014-2020,
 Podręcznikiem Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014- 2020,
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020,
 Wytycznymi dotyczącymi programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020;
uzgodnianie z Zamawiającym szaty graficznej i treści wszystkich elementów działań objętych
Zamówieniem,
uwzględnianie w toku prowadzenia prac wniosków i wyników z wszystkich dziedzin związanych
z programowaniem rewitalizacji, tj. społecznej, przestrzennej i gospodarczej oraz wypracowanych w toku
działań partycypacyjnych,
wykonanie poszczególnych elementów i działań po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
dostarczenie poszczególnych elementów do Zamawiającego,
przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych elementów
i działań, w tym list obecności i dokumentacji fotograficznej,
umieszczenie we wszystkich materiałach, elementach i dokumentach zamówienia oraz przekazanie
uczestnikom poszczególnych działań informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu Państwa oraz
wykorzystywanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie informacji i promocji opisanych w Księdze identyfikacji
wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014- 2020,
sprawna i terminowa realizacja przedmiotu umowy,
ścisła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
udzielanie na żądanie Zamawiającego każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy,
informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy,
przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia.

§4
1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy przenieść na Zamawiającego z chwilą
dokonania odbioru autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku
z realizacją usług objętych 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 dokumentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dokumentu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także wprowadzanie do pamięci komputera i
wielokrotne sporządzenie wydruków;
c)
w zakresie rozpowszechniania dokumentów w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dokumentów 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.
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2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentów, powstałych
w związku z realizacją usług objętych przedmiotem umowy, będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji przez
Zamawiającego 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, w ramach realizacji zadań publicznych, jest uprawniony do dokonywania w przekazanych
dokumentach poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że dokumenty powstałe w związku z realizacją usług objętych przedmiotem umowy, nie są
ani nie będą 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.
4. Wykonawca w przypadku wprowadzenia podwykonawców przy wykonywaniu umowy zapewni przeniesienie ich
autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
5. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 6.
§5
1. 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.
2. 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.
3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy ze względu na wzrost
kosztów Wykonawcy.
4. 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.
5. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6. 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.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 7, na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
9. Należności za wykonane usługi będą płatne 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.
§6
1. Miejscem przekazania i odbioru dokumentów, powstałych w związku z realizacją usług objętych przedmiotem
umowy, będzie siedziba Zamawiającego.
2. Miejscem świadczenia usług w zakresie doradztwa eksperckiego obejmującego merytoryczną współpracę
z Zamawiającym w opracowaniu GPR, przygotowaniu poszczególnych działań w toku opracowywania GPR oraz
udział w konsultacjach społecznych GPR będzie siedziba Zamawiającego, czyli Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go
Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Miejscem realizacji działań z zakresu partycypacji społecznej tj. cykl 6 warsztatów tematycznych i 3 paneli
eksperckich będą sale udostępnione Wykonawcy bezpłatnie przez Zamawiającego na terenie miasta Kościerzyna.
4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach:
a. częściowych wynikających z zatwierdzonego lub ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu prac,
b. końcowym określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Dokumentację powstałą w związku z realizacją usług objętych przedmiotem 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.
6. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych i protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez obie strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7. Zamawiający, w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji powstałej
w wyniku realizacji usług objętych przedmiotem umowy w ramach odbioru końcowego dokona oceny jej
kompletności, poprawności i zgodności z umową.
8. 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.
9. 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.
10. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu na cel
opracowania określony w Opisie przedmiotu zamówienia.
11. Protokół odbioru końcowego nie zawierający uwag i zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji stanowi podstawę do
wystawienia faktury za zakres umowy stanowiący przedmiot odbioru.
§7
1. 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
przez Zamawiającego harmonogramie prac - w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 8 - 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) tiret drugi i trzeci, 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.
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, o którym mowa w § 1 ust. 1 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.

1.
2.
3.
4.

§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.
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5. 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Projekt umowy
UMOWA ZP 4/CZĘŚĆ III/2016
Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta
Kościerzyna
Część III Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Gminnego Programu
Rewitalizacji – opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
W dniu ................. r. pomiędzy
Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, NIP: 591-15-66-370, reprezentowaną przez:


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

 .................................................................................
przy kontrasygnacie


……………………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
................................................. z siedzibą w ....................., ul. ...................................... wpisaną do Krajo wego 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 209 000 euro, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej
„umową”):

1.

2.

3.
4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko”
dla „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna” zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 51 oraz
art. 52 Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny
szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w Opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy wyznacza (osoby wskazane w ofercie lub inne
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5.

1.

2.

3.
4.

5.

zaakceptowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, o ile spełniają minimalne warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):
a) …….…………………………… - ………………………………..
b) ………………………………….. - ………………………………..
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.
§2
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany w całości …………………….r. zgodnie ze złożoną ofertą .
przy założeniu, że „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie
przedmiot zamówienia zostanie sporządzony i przekazany Wykonawcy do 30 września 2016r.
W terminie najpóźniej 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca w ustaleniu z Zamawiającym:
a) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac uwzględniający wskazany przez
Zamawiającego planowany termin opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, dla którego
realizowany będzie przedmiot umowy,
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
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
a) uzgadnianie z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów/działań,
b) wykonanie poszczególnych elementów/działań po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
c) umieszczenie we wszystkich materiałach i elementach zamówienia informacji o współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz wykorzystywanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie informacji i promocji opisanych w Księdze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 20142020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.
d) uzupełnianie poszczególnych zakresów zamówienia o uwagi Instytucji Opiniującej (zarówno w czasie trwania
Umowy jak i po jej wygaśnięciu),
e) sprawna i terminowa realizacja przedmiotu umowy,
f) ścisła współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
g) udzielanie na żądanie Zamawiającego każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
umowy,
1.
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h) informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy,
i) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia ,
j) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy przenieść 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 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;
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.
2. 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 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, w ramach realizacji zadań publicznych, jest uprawniony do dokonywania w przekazanym
dokumencie poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
3. 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.
4. Wykonawca w przypadku wprowadzenia podwykonawców przy wykonywaniu umowy zapewni przeniesienie ich
autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
5. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 4.

1.

2.

§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.
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3.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy ze względu na wzrost
kosztów Wykonawcy.
4. 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.
5. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6. 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.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 7, na poniższe dane:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126.
9. Należności za wykonane usługi będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w.....................................................
nr.................................................................................
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.
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2.

3.
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5.
6.
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§6
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach:
a) częściowych wynikających z zatwierdzonego lub ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu prac,
b) końcowym 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 protokołów odbiorów
częściowych i protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez obie strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
Zamawiający, w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji w ramach
odbioru końcowego dokona oceny jej kompletności, poprawności i zgodności z umową.
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.
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.
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§7
1. 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
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. 6 - 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.
2. Kary mogą podlegać łączeniu.
3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a) tiret drugi i trzeci, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.
4. 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.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych (odszkodowania) przewyższającego w/w kary
(odszkodowania) umowne.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania wraz z notą
obciążeniową.
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, o którym mowa w § 1 ust. 1 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.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa

72
f)

2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

wystąpienia przesunięcia terminu sporządzenia i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego
dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, dla którego sporządzany będzie
przedmiot zamówienia
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
§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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
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