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SPIS TREŚCI. 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

II. Oznaczenie wykonawcy. 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

V. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna. 

VI. Zamówienia uzupełniające. 

VII. Informacja o ofercie wariantowej. 

VIII. Termin wykonania zamówienia. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XVI. Wyjaśnienie i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XVII. Zebranie wykonawców. 

XVIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

XIX. Miejsce oraz termin składania ofert. 

XX. Zmiana lub wycofanie oferty. 

XXI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

XXII. Tryb otwarcia ofert. 

XXIII. Zwrot  oferty złożonej po terminie. 

XXIV. Termin związania ofertą. 

XXV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XXVI. Kryteria oceny ofert. 

XXVII. Rażąco niska cena. 

XXVIII. Uzupełnienie oferty. 

XXIX. Tryb oceny ofert. 

XXX. Wykluczenie wykonawcy. 

XXXI. Odrzucenie oferty. 

XXXII. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

XXXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

XXXIV. Wzór Umowy. 

XXXV. Unieważnienie postępowania. 

XXXVI. Środki ochrony prawnej. 

XXXVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

XXXVIII. Podwykonawstwo. 

XXXIX. Wykaz załączników. 
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CZĘŚĆ I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk. 

 

II. OZNACZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000 euro, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu 
Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: 
„System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. 

2. Zakres zamówienia. 

1) Bieżąca obsługa public relations (PR) i promocyjna Zakładu Utylizacyjnego Spółka 
z o.o. 

2) Bieżąca obsługa public relations (PR) i promocyjna projektu przygotowawczego do 
budowy spalarni odpadów  nr POIS.02.01.00-00-005/12 „System gospodarki odpadami 
dla metropolii trójmiejskiej” wraz z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ (Opis przedmiotu 
zamówienia). 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79.34.00.00-9 – usługi reklamowe i marketingowe 

79.34.22.00-5 – usługi w zakresie promocji 

79.41.60.00-3 – usługi public relations 

79.41.62.00-5 – usługi doradcze public relations 

92.40.00.00-5 – usługi świadczone przez agencje informacyjne 

22.46.20.00-6 – materiały reklamowe 

39.29.41.00-0 – artykuły informacyjne i promocyjne 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od udzielenia zamówienia. 

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Wiedza i doświadczenie. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

1) wykonali lub wykonują należycie usługi public relations lub promocyjne dla co najmniej 
2 projektów inwestycyjnych z sektorów: energetyka lub ciepłownictwo lub gospodarka 
odpadami lub ochrona środowiska, każdy z projektów inwestycyjnych powinien mieć 
wartość minimum 50 000 000 zł brutto, umowa na usługę public relations lub promocję 
powinna mieć wartość minimum 250 000 zł brutto i trwać minimum 6 miesięcy; 

2) wykonali należycie co najmniej jedną usługę w zakresie zarządzania komunikacją 
kryzysową dla przynajmniej jednego podmiotu, usługa powinna polegać na doradztwie 
i wdrażaniu działań public relations w trybie kryzysowego komunikowania z 
otoczeniem zewnętrznym podmiotu, na zlecenie którego pracował wykonawca. 

Przez projekty z zakresu ochrony środowiska zamawiający rozumie projekty, których 
przedmiotem były działania public relations lub promocyjne odnoszące się do co najmniej 
jednego z poniższych rodzajów działalności: 
− ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 
− ochrona przyrody, 
− gospodarka ściekowa i ochrona wód, 
− odnawialne źródła energii. 

Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie 
na podstawie dokumentów wymienionych w pkt X.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia 
o zamówieniu. 

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponują lub będą dysponować co najmniej trzema 
osobami: 

1) koordynator współpracy (key account manager): specjalista ds. public relations i 
promocji posiadający minimum 6-letnie doświadczenie w branży public relations jako:  
− autor lub współautor strategii public relations lub promocyjnych, oraz 
− osoba prowadząca działania media relations, oraz 
− copywriter, oraz 
− account manager odpowiedzialny za bieżącą obsługę public relations lub 

promocyjną po stronie agencji (każdą minimum 6-miesięczną) dla przynajmniej 2 
klientów z sektorów: energetyka lub ciepłownictwo lub gospodarka odpadami lub 
ochrona środowiska; 
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2) specjalista ds. public relations i promocji: posiadający minimum 3-letnie 
doświadczenie w branży public relations jako: 
− autor lub współautor planów działań public relations lub promocyjnych, oraz 
− osoba prowadząca działania media relations, oraz 
− copywriter, oraz 
− account manager odpowiedzialny za bieżącą obsługę public relations lub 

promocyjną po stronie agencji (minimum 6-miesięczną) dla przynajmniej 1 klienta 
z sektorów: energetyka lub ciepłownictwo lub gospodarka odpadami lub ochrona 
środowiska;  

3) grafik komputerowy: osoba posiadająca doświadczenie w pracy przy co najmniej 2 
kampaniach public relations lub promocyjnych o wartości minimum 200 000 zł brutto 
każda oraz doświadczenie w opracowaniu samodzielnie lub z zespołem co najmniej 2 
systemów identyfikacji wizualnej o wartości minimum 20 000 zł brutto każdy. 

Przez projekty z zakresu ochrony środowiska zamawiający rozumie projekty, których 
przedmiotem było działania public relations lub promocyjne odnoszące się do co najmniej 
jednego z poniższych rodzajów działalności: 
− ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 
− ochrona przyrody, 
− gospodarka ściekowa i ochrona wód, 
− odnawialne źródła energii. 

Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie 
na podstawie dokumentów wymienionych w pkt X.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia 
o zamówieniu. 

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej - 
posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł. 

Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie 
na podstawie dokumentów wymienionych w pkt X.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia 
o zamówieniu. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:  

1) 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. 

Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń 
dotyczy: 

− wykonanych lub wykonywanych należycie usług public relations lub 
promocyjnych dla co najmniej 2 projektów inwestycyjnych z sektorów: energetyka 
lub ciepłownictwo lub gospodarka odpadami lub ochrona środowiska, każdy z 
projektów inwestycyjnych powinien mieć wartość minimum 50 000 000 zł brutto, 
umowa na usługę public relations lub promocję powinna mieć wartość minimum 
250 000 zł brutto i trwać minimum 6 miesięcy; 
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− wykonanej należycie co najmniej jednej usługi w zakresie zarządzania 
komunikacją kryzysową dla przynajmniej jednego podmiotu, usługa powinna 
polegać na doradztwie i wdrażaniu działań public relations w trybie kryzysowego 
komunikowania z otoczeniem zewnętrznym podmiotu, na zlecenie którego 
pracował wykonawca. 

Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie. 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami 
których będzie dysponował wykonawca: 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego 
podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument (lub dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

5. Informacje dodatkowe: 

1) Dowodami, o których mowa w pkt X.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

2) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów dotyczących należytego ich wykonania. 

3) 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 zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

5) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w 
szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
X.3 SIWZ i pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu, 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. Terminy określone w pkt 
X.3 SIWZ i pkt III.4.3) ogłoszenia o zamówieniu stosuje się odpowiednio. 

7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 



 
Nr ref.: 3/PN/2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – CZĘŚĆ I 

 strona8/stron26 
 

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

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

10) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

b) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

c) Dokumenty wymienione w pkt X.1. SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu 
powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

d) Dokumenty wymienione w pkt X.2. SIWZ i pkt III.4.2) ogłoszenia o zamówieniu 
muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

12) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 
podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13) Bieżąca obsługa public relations (PR) i promocyjna projektu przygotowawczego do 
budowy spalarni odpadów, nr POIS.02.01.00-00-005/12 „System gospodarki 
odpadami dla metropolii trójmiejskiej” wraz z dostawą materiałów informacyjno-
promocyjnych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu Spójności. 

 

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zakładu 
Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Banku Pekao S.A. w Warszawie nr konta: 64 1240 1053 1111 
0010 1782 8366, z oznaczeniem: Wadium – Nr referencyjny 3/PN/2015. 

5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego 
Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, z oznaczeniem: Wadium – Obsługa z 
zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. oraz projektu 
budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla 
metropolii trójmiejskiej”, Nr referencyjny 3/PN/2015. 

6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu 
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), bez jakichkolwiek 
dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co 
najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania 
ofertą – także przez ten okres.  

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny umownej brutto.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Banku Pekao S.A. w Warszawie nr konta: 
64 1240 1053 1111 0010 1782 8366. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał 
dokumentu złożyć w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 
Gdańsk (sekretariat). 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
lub poręczenia, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające  
przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 
Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 
określonych przepisami prawa): 
- nazwę i adres zamawiającego, 
- nazwę i adres wykonawcy, 
- oznaczenie (numer postępowania), 
- określenie przedmiotu postępowania, 
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- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia. 

 

XIV. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował wzory: formularza oferty, 
wykazu głównych usług, wykazu osób, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz informacji o 
przynależności do grupy kapitałowej, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 
i 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Wraz z ofertą należy złożyć opracowane przez wykonawcę dokumenty dotyczące: „case 
study” i „media relation”, zgodnie z pkt XXVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(KRYTERIA OCENY OFERT). 

6. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący: 

„Nazwa i adres wykonawcy 

Oferta - Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 
oraz projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: System gospodarki 
odpadami dla metropolii trójmiejskiej 

Nie otwierać przed dniem 11.02.2015r. do godziny 13:00” 

 

XVI. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

1. Wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 
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2. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

2) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Pkt 2 
ppkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

XVII. ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej 
stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej 
stronie. 

 

XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych 
jest Cyprian Maciejewski tel. 58 326 01 00, faks  58 322 15 76, e-mail: zut@zut.com.pl. 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach procedury 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Jarosław Małuszek 
tel. 58 326 01 00, faks 58 322 15 76, e-mail: zut@zut.com.pl. 

 

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 
80-180 Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: 11.02.2015r. do godziny 13:00. 

 

XX. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

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

2. Zmiana złożonej oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
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3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 
opisaną kopertę zawierającą oświadczenie o wycofaniu oferty należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

 

XXI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 
80-180 Gdańsk (sala konferencyjna), w dniu: 11.02.2015r. o godzinie 13:15. 

 

XXII. TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.  

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 
tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

XXIII. ZWROT OFERTY ZŁOŻONEJ PO TERMINIE 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XXIV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

XXV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Kwota podana w ofercie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto, z doliczeniem podatku od 
towarów i usług.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów 
związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia a także kosztów 
wszelkich innych działań wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznikach do niej, jako zobowiązania wykonawcy.  
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XXVI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert. 

1) Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. Cena (C) 50% 

2. Jakość case study (JCS) 25% 

3. Jakość media relations (JMR) 25% 

 

2) Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. 

3) Oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 

2. Sposób oceny ofert w kryterium „Cena” 

Oferty w kryterium „Cena” zostaną ocenione według wzoru: 

  

gdzie: 

C Ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Cena" 

COMIN Najniższa cena oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

COB Cena oferty badanej 

 

3. Sposób oceny ofert w kryterium „Jakość case study”. 

1) Oferty w kryterium „Jakość case study” zostaną ocenione według wzoru: 

 

gdzie:  

JCS Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Jakość case study " 

JCSB Ilość punktów przyznanych za case study oferty badanej 

JCSMAX 
Najwyższa ilość punktów przyznanych za case study spośród wszystkich ważnych 
i nieodrzuconych ofert 

 

2) Metodologia realizacji zadania „case study”. 

Propozycja działań public relations dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

 

 

 

 

C =  
COMIN 

X 50 
COB 

JCS =  
JCSB 

X 25 
JCSMAX 
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a) Opis: 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku – Szadółkach borykał się w poprzednich latach z 
problemem znacznie zwiększonej uciążliwości odorowej podczas budowy 
systemu odgazowywania kwater z odpadami. Niezbędne do tego było wykonanie 
kilkudziesięciu głębokich odwiertów w kwaterach oraz zbudowanie systemu rur, 
które na zasadzie podciśnienia zasysają gaz wysypiskowy do bioelektrowni. Tam 
gaz jest spalany i pozyskiwana jest tzw. zielona energia elektryczna oraz cieplna. 
Funkcjonujący obecnie system działa dobrze i w 2014 r. wykazał rekordową 
skuteczność odzysku biogazu – 6 mln m3. Gazu, który zamiast uchodzić w 
powietrze trafia do bioelektrowni. Obecnie konieczna jest modernizacja systemu 
odgazowywania, a przy okazji planowany jest jej rozwój, dzięki czemu jest 
szansa na jeszcze bardziej efektywne pozyskiwanie biogazu. Realizacja 
inwestycji będzie jednak skutkowała wielotygodniową wzmożoną uciążliwością 
odorową (zasięg, intensywność zapachu) względem okolicznych osiedli po 
stronie Gminy Miejskiej Gdańsk oraz Gminy Kolbudy. Spodziewane są liczne 
skargi i protesty okolicznych mieszkańców, sytuacja będzie kryzysogenna. Tym 
bardziej, że na co dzień uciążliwości odorowe to i tak podstawowy problem 
Zakładu Utylizacyjnego w kontekście oddziaływania na otoczenie zewnętrzne. 

b) Zadanie: 

Zadaniem jest przeanalizowanie problemu i potencjalnego kryzysu pod kątem 
komunikacji, przedłożenie ocen i wniosków oraz przygotowanie rekomendacji 
działań public relations dla zadanego tematu. Należy założyć, że problem 
zwiększonej uciążliwości potrwa 4 miesiące. Zawartość dokumentu powinna być 
przygotowana –  zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy - z uwzględnieniem 
sposobu oceny przez zamawiającego. Dokument w formie opisowej nie powinien 
przekraczać 10 stron (w tym ewentualne ilustracje). 

3) Dokument dotyczący „case study” należy złożyć wraz z ofertą.  

4) Zamawiający w kryterium „Jakość case study” może przyznać max 21 pkt według 
następującej skali punktowej: 

a) Adekwatność przeprowadzonej analizy sytuacji wyjściowej: 0 - 8 pkt, 

− szczegółowa analiza (ujęta syntetycznie) weryfikująca przytoczony case 
zakładu, nakreślająca tło sytuacji, przygotowane w oparciu o szereg 
weryfikowalnych źródeł: 0 – 3 pkt, 

analiza wykonana w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, dostatecznym - 1 
pkt, dobrym – 2 pkt, bardzo dobrym – 3 pkt, 

− sprecyzowanie grup docelowych, wskazanie kluczowych interesariuszy:  1 
pkt, 

− zdefiniowanie celów dla komunikacji: 1 pkt, 

− spójność wniosków i rekomendacji, podanie argumentacji na potwierdzenie 
proponowanych działań: 0 – 3 pkt, 

wnioski i rekomendacje przedstawione w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, 
dostatecznym - 1 pkt, dobrym – 2 pkt, bardzo dobrym – 3 pkt, 

b) Oryginalność koncepcji proponowanych działań: 0 - 6 pkt, 

− koncepcja kreatywnie odpowiadająca na potrzeby zamawiającego: 0 - 3 
pkt, na co składają się następujące elementy: propozycje 
niestandardowych działań public relations – 1 pkt, adekwatność 
proponowanych działań do potrzeb zamawiającego (postawionego 
problemu) – 1 pkt, duża intensywność proponowanych działań public 
relations – 1 pkt,  
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− syntetyczne i zrozumiałe zakomunikowanie koncepcji działań: 0 – 3 pkt, 
zakomunikowanie koncepcji w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, 
dostatecznym - 1 pkt, dobrym – 2 pkt, bardzo dobrym – 3 pkt, 

c) Dostosowanie proponowanych działań do poszczególnych grup docelowych / 
interesariuszy: 0 - 7 pkt, 

− dokładne dopasowanie działań do grup docelowych, kluczowych 
interesariuszy, wykorzystanie kanałów i form komunikacji dostosowanych 
do grup docelowych, ich możliwości poznawczych, zainteresowań, wiedzy: 
0 - 6 pkt, 

dopasowanie koncepcji w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, dostatecznym - 
2 pkt, dobrym – 4 pkt, bardzo dobrym – 6 pkt, 

− sprecyzowanie kluczowych komunikatów do poszczególnych grup 
docelowych / interesariuszy : 1 pkt. 

 

4. Sposób oceny ofert w kryterium „Jakość media relations”. 

1) Oferty w kryterium „Jakość media relations” zostaną ocenione według wzoru: 

  

gdzie:  

JMR Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Jakość media relations " 

JMRB Ilość punktów przyznanych za media relation oferty badanej 

JMRMAX 
Najwyższa ilość punktów przyznanych za media relation spośród wszystkich 
ważnych i nieodrzuconych ofert 

 

2) Metodologia realizacji zadania „media relations”. 

Propozycja działań media relations dla projektu spalarniowego 

a) Opis: 

Do końca 2015 r. zostanie wyłoniony w trybie dialogu konkurencyjnego podmiot 
(lub konsorcjum), który zaprojektuje, zbuduje oraz będzie eksploatował spalarnię 
odpadów zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 
Inwestycja posiada stosowną decyzję środowiskową (odbyły się też wtedy 
konsultacje społeczne) i według planów ma być współfinansowana ze środków 
unijnych. Budowa ma ruszyć w 2016 r. Temat był wielokrotnie nagłaśniany w 
mediach oraz przybliżany poprzez różne eventy i działania komunikacyjne. 
Pomimo braku formalnych protestów na etapie proceduralnym, cały czas 
podnoszone są publicznie głosy, aby spalarni odpadów nie budować lub 
budować w innej lokalizacji lub w innej technologii spalania (plazmowej zamiast 
rusztowej).    

Warto nadmienić, iż od kilkunastu miesięcy funkcjonuje też Rada Interesariuszy 
Zakładu Utylizacyjnego, która bardzo interesuje się projektem spalarniowym 
(szczególnie jej członkowie reprezentujący stronę społeczną). Rada w formule 
ciała opiniodawczego pracuje nad rozwiązaniami ograniczającymi uciążliwość 
przemysłową zakładu oraz stanowi fundament dialogu z interesariuszami. W jej 
skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców (aktywiści, liderzy NGO, członkowie 
Rad Dzielnic), niezależni eksperci akademiccy, przedstawiciele władz Miasta, 
urzędnicy miejscy, kierownictwo Zakładu Utylizacyjnego. 

 

JMR = 
JMRB 

X 25 
JMRMAX 
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b) Zadanie: 

Zadaniem jest zaproponowanie działań z zakresu media relations, które będą 
wyjaśniały mieszkańcom Gdańska i Gminy Kolbudy (z naciskiem na najbliższe 
otoczenie w promieniu kilku kilometrów od zakładu) dlaczego ta inwestycja jest 
potrzebna, bezpieczna i pożyteczna dla ogółu mieszkańców. Zawartość 
dokumentu powinna być przygotowana –  zgodnie z najlepszą wiedzą 
wykonawcy - z uwzględnieniem sposobu oceny przez zamawiającego. Dokument 
w formie opisowej nie powinien przekraczać 10 stron (w tym ewentualne 
ilustracje). 

3) Dokument dotyczący „media relations” należy złożyć wraz z ofertą.  

4) Zamawiający w kryterium „Jakość media relations” może przyznać max 21 pkt według 
następującej skali punktowej: 

a) Adekwatność przeprowadzonej analizy sytuacji wyjściowej: 0 - 8 pkt, 

− szczegółowa analiza (ujęta syntetycznie) weryfikująca przytoczony temat 
budowy spalarni i jego społecznego odbioru, nakreślająca tło sytuacji, 
przygotowane w oparciu o szereg weryfikowalnych źródeł: 0 - 3 pkt, 

analiza wykonana w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, dostatecznym - 1 
pkt, dobrym – 2 pkt., bardzo dobrym – 3 pkt, 

− sprecyzowanie grup docelowych, wskazanie kluczowych interesariuszy: 1 
pkt, 

− zdefiniowanie celów dla komunikacji: 1 pkt, 

− spójność wniosków i rekomendacji, podanie argumentacji na potwierdzenie 
proponowanych działań: 0 – 3 pkt, 

wnioski i rekomendacje przedstawione w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, 
dostatecznym - 1 pkt, dobrym – 2 pkt, bardzo dobrym – 3 pkt, 

b) Oryginalność koncepcji proponowanych działań: 0 - 6 pkt, 

− koncepcja kreatywnie odpowiadająca na potrzeby zamawiającego: 0 - 3 
pkt, na co składają się następujące elementy: propozycje 
niestandardowych działań media relations – 1 pkt, adekwatność 
proponowanych działań do potrzeb zamawiającego (postawionego 
problemu) – 1 pkt, duża intensywność proponowanych działań media 
relations – 1 pkt,   

− syntetyczne i zrozumiałe zakomunikowanie koncepcji działań: 0 – 3 pkt, 

zakomunikowanie koncepcji w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, 
dostatecznym - 1 pkt, dobrym – 2 pkt, bardzo dobrym – 3 pkt. 

c) Dostosowanie proponowanych działań do poszczególnych grup docelowych / 
interesariuszy: 0 – 7 pkt, 

− dokładne dopasowanie działań do grup docelowych, kluczowych 
interesariuszy, dobór mediów i form komunikacji dostosowanych do grup 
docelowych, ich możliwości poznawczych, zainteresowań, wiedzy: 0 - 6 
pkt, 

dopasowanie koncepcji w stopniu niedostatecznym - 0 pkt, dostatecznym - 
2 pkt, dobrym – 4 pkt, bardzo dobrym – 6 pkt. 

− sprecyzowanie kluczowych komunikatów do poszczególnych grup 
docelowych / interesariuszy: 1 pkt. 
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XXVII. RAŻĄCO NISKA CENA 

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

1) 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);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

XXVIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY 

1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 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 dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert.  

2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 

XXIX. TRYB OCENY OFERT 

Zamawiający ocenia oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

XXX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ustawy. 

 

XXXI. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę w okolicznościach określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 
ustawy. 
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XXXII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce 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;  

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 2 pkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XXXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

XXXIV. WZÓR UMOWY 

Na Umowę składają się:  

− Umowa według wzoru załączonego do SIWZ (Część Nr II SIWZ). 

− Opis przedmiotu zamówienia (Część Nr III SIWZ). 

− Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

XXXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w okolicznościach 
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XXXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
zgodnie z działem VI ustawy. 

 

XXXVII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
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XXXVIII. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiający nie żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

XXXIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

− Wzór formularza oferty – załącznik nr 1; 

− Wzór wykazu głównych usług – załącznik nr 2; 

− Wzór wykazu osób – załącznik nr 3; 

− Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4; 

− Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5; 

− Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6. 
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(Załącznik nr 1 do SIWZ) 

 

 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk. 

 

 

O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu 

budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości: 

cena netto …………….………................……..… zł 

podatek od towarów i usług w wysokości …………….………................……..… zł 

cena brutto …………….………................……..… zł 

słownie złotych brutto:  …………………………….……………………..…................………………… 

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

 

 

1. Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

4. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 



 
Nr ref.: 3/PN/2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – CZĘŚĆ I 

 strona21/stron26 
 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Adres do korespondencji 
(numer telefonu i faksu, adres 

poczty elektronicznej) 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    
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(Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

LP 
WARTOŚĆ 
(BRUTTO) 

PRZEDMIOT 

DATA 
WYKONANIA 

(OKRES 
REALIZACJI) 

PODMIOT, NA RZECZ 
KTÓREGO USŁUGA 

ZOSTAŁA WYKONANA 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

...  

   

w załączeniu dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   

 

2.    
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(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

WYKAZ OSÓB 

LP IMIĘ I NAZWISKO 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE 

DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

ZAKRES 

WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 

PODSTAWA DO 

DYSPONOWANIA OSOBAMI 

1  

 

koordynator współpracy 

(key account manager) 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

………………………………………

…………………………………* 

2  

 

specjalista ds. public 

relations i promocji 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

………………………………………

…………………………………* 

3  

 

grafik komputerowy 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

………………………………………

…………………………………* 

Uwaga! 

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   

 

2.    

 



 
Nr ref.: 3/PN/2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – CZĘŚĆ I 

 strona24/stron26 
 

(Załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu 

budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej” 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   

 

2.    
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(Załącznik nr 5 do SIWZ) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu 

budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej” 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy  

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   

 

2.    
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(Załącznik nr 6 do SIWZ) 

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu 

budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii 

trójmiejskiej” 

 

Oświadczam/y, że wykonawca - ……………………., nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych / należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące 

podmioty*: 

1) …………………., 

2) …………………., 

 

 

 

* kursywą wpisano opcje do wyboru – niepotrzebne skreślić 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.   

 

2.    

 

 


