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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

Lp. Oznaczenie części Nazwa Części Ilość stron 

1. Część I 
Instrukcja dla 
wykonawców 

30 

2. Część II 
Wzór umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

7 

3. Część III 
Opis przedmiotu 

zamówienia 
12 
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SPIS TREŚCI. 

I. Nazw a (f irma) oraz adres zamawiającego. 

II.  Oznaczenie w ykonawcy. 

III.  Tryb udzielenia zamów ienia. 

IV. Opis przedmiotu zamów ienia. 

V. Oferty częściowe, umow a ramowa, aukcja elektroniczna. 

VI. Zamów ienia uzupełniające. 

VII.  Informacja o ofercie wariantowej. 

VIII.  Termin w ykonania zamówienia. 

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

X. Wykaz ośw iadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć w ykonaw cy w  celu potw ierdzenia spełniania 

w arunków udziału w postępowaniu. 

XI.  Wykonaw cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów ienia. 

XII.  Wymagania dotyczące wadium. 

XIII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umow y. 

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

XV. Opis sposobu przygotowania ofert. 

XVI. Wyjaśnienie i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XVII.  Zebranie w ykonawców. 

XVIII.  Osoby upraw nione do porozumiewania się z w ykonawcami. 

XIX.  Miejsce oraz termin składania ofert. 

XX. Zmiana lub w ycofanie oferty. 

XXI.  Miejsce oraz termin otw arcia ofert. 

XXII.  Tryb otw arcia ofert. 

XXIII.  Zw rot  oferty złożonej po terminie. 

XXIV.  Termin zw iązania ofertą. 

XXV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

XXVI.  Kryteria oceny ofert. 

XXVII.  Rażąco niska cena. 

XXVIII. Uzupełnienie oferty. 

XXIX.  Tryb oceny ofert. 

XXX. Wykluczenie w ykonawcy. 

XXXI.  Odrzucenie oferty. 

XXXII.  Zaw iadomienie o w yborze oferty najkorzystniejszej. 

XXXIII. Informacje o formalnościach, jakie pow inny zostać dopełnione po w yborze oferty w celu zaw arc ia umow y  w 

sprawie zamów ienia publicznego. 

XXXIV.  Wzór Umow y. 

XXXV. Uniew ażnienie postępowania. 

XXXVI.  Środki ochrony prawnej. 

XXXVII.  Sposób porozumiew ania się zamaw iającego z wykonawcami. 

XXXVIII. Podw ykonawstwo. 

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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą”, 
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209 000 euro, zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z o.o.  

2. Zakres zamówienia. 

a. Bieżąca obsługa public relations Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o.  

b. Usługa monitoringu mediów 

c. Opracowanie Raportu „Zaangażowanie społeczne Zakładu”  

d. Opracowanie Strategii komunikacji wewnętrznej Zakładu (2017 – 2018)  

e. „Wielkie Sprzątanie Dzielnic Gdańska” – organizacja i promocja eventu 

f.  „Święto Południa Gdańska” – dwukrotna organizacja i promocja eventu 

g. Działania reklamowe w internecie 

h. Opracowanie kompleksowej księgi identyfikacji wizualnej  

i. Projekty graficzne – drobne 

j. Zaprojektowanie systemu oznakowania Zakładu 

k.  Folder ogólnoinformacyjny o spółce  

l. Reklama prasowa  

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

zamówienia). 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79.41.60.00-3 – usługi public relations 

79.41.62.00-5 – usługi doradcze public relations 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA 
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE LUB DODATKOWE 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 25% wartości 
zamówienia podstawowego. 

 

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

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 zakresu gospodarki odpadami, 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 
dla każdego projektu i trwać minimum 6 miesięcy; 

2) wykonali co najmniej 1 strategię public relations lub komunikacyjną dla projektu 

inwestycyjnego o wartości minimum 50 000 000 zł brutto 

3) wykonali co najmniej 1 strategię PR wewnętrznego lub komunikacji wewnętrznej dla 
dużego przedsiębiorstwa (powyżej 300 pracowników)  

4) wykonali należycie co najmniej 1 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. 

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 
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 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 ochrona środowiska, oraz 

 account manager odpowiedzialny za bieżącą obsługę public relations lub 
promocyjną po stronie agencji (minimum 6-miesięczną) dla przynajmniej 1 klienta 
z branży gospodarki odpadami 

 
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 lub współodpowiedzialny za bieżącą obsługę 

public relations lub promocyjną po stronie agencji (minimum 6-miesięczną) dla 
przynajmniej 1 klienta z branży gospodarki odpadami;  

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; 

4) Specjalista ds. mediów społecznościowych: osoba posiadająca doświadczenie w 
przygotowaniu i wdrożeniu co najmniej 2 kampanii promocyjnych w social mediach 
oraz pełniąca funkcję administratora w przynajmniej 1 oficjalnego profilu firmy / 

instytucji w mediach społecznościowych o liczbie fanów powyżej 1000; będzie to 
osoba odpowiedzialna za stałą obsługę Zamawiającego w social mediach.  

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. 



Nr ref.: 20/PN/2016 

str. 7 

 

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 zakresu gospodarki 
odpadami, 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 dla każdego projektu i trwać minimum 6 
miesięcy; 

 wykonanej co najmniej 1 strategii public relations lub komunikacyjnej dla projektu 

inwestycyjnego o wartości minimum 50 000 000 zł brutto 

 wykonanej co najmniej 1 strategii PR wewnętrznego lub komunikacji wewnętrznej 
dla dużego przedsiębiorstwa (powyżej 300 pracowników)  

 wykonanej co najmniej 1 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. 

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 
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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;  

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 
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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. 

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.  

 

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. Pełnomocnik o którym mowa w ust.2 powyżej zawiera umowę i w pełni odpowiada za 

koordynowanie działań wszystkich podmiotów, które wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia 

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

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 20/PN/2016 

5. 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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), 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 5 % 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, 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  
- termin ważności gwarancji/poręczenia. 
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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 Zak ładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  

Nie otwierać przed dniem 02.08.2016 r. 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 udz ielić 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. 

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. 
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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 Lidia Krzyczyńska 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: 02.08.2016 r.  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". 

 

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". 

 

mailto:zut@zut.com.pl
mailto:zut@zut.com.pl
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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: 02.08.2016 r.  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.  

 

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.  
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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.  

Opis: 

Zakład Utylizacyjny przygotowuje swoją priorytetową inwestycję, która jest kluczowa dla realizacji 
dwóch celów: 

 - społecznego, czyli ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z placu dojrzewania 
kompostu (generowanych jako efekt uboczny procesu technologicznego) 
  

 - wydajnościowego, czyli zwiększenia mocy przerobowych kompleksu kompostowni (w związku z 
rosnącą ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania) 
 

Obecnie kompleks kompostowni, o rocznej zdolności przerobowej 80 000 ton, obejmuje 
kompostownie kontenerową typu KNEER, zamkniętą kompostownię tunelową (bioreaktor), plac 

dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania kierowane 
są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bio 
(„mokre”) pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi, przede wszystkim z 

Gdańska. Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktora trafia do biofiltra, który efektywnie neutralizuje 
jego uciążliwy zapach (potwierdzone specjalistycznymi badaniami olfaktometrycznymi). 

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że dana partia materiału trafia do kompostowni 

C =  
COMIN 

X 50 
COB 

JCS =  
JCSB 

X 25 
JCSMAX 
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tunelowej na około 3 – 4 tygodnie, gdzie rozpoczyna się intensywna biodegradacja w procesie 
tlenowym. Po tym czasie konieczny jest już jego wyładunek na plac, aby do kompostowni mógł trafić 

kolejny wsad. Najbardziej odczuwalnym przez okolicznych mieszkańców jest właśnie plac dojrzewania 
kompostu, gdzie na otwartej przestrzeni kończy się proces kompostowania odpadów zapoczątkowany 
w kompostowni tunelowej. Ich zapach nie jest już tak intensywny, jak na początku procesu, ale nadal 

odczuwalny – szczególnie podczas wyładunku z kompostowni, lub okresowego przerzucania i 
natleniania pryzm, czego wymaga stosowana technologia.  

Dlatego też inwestycją, która jest obecnie najbardziej istotna dla poprawy komfortu życia 
mieszkańców, a jednocześnie zwiększy moce przerobowe kompleksu, jest dodatkowa, hermetyczna 
instalacja kompostowania przykrywająca w części plac dojrzewania kompostu. Projekt jest efektem 

współpracy specjalistów Zakładu i jego partnerów ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli 
mieszkańców, a także władz miasta - w ramach Rady Interesariuszy Zakładu. Jest to ciało 
konsultacyjne o charakterze opiniodawczym oraz kontrolnym, którego systematyczna praca ma 

wielkie znaczenie dla Zakładu.    

Temat uciążliwości i wdrażanych (lub wdrożonych już) rozwiązań jest regularnie komunikowany do 
różnych grup interesariuszy, co można zweryfikować w ogólnodostępnych źródłach informacji. 

Obecnie, najważniejszym elementem działań infrastrukturalnych / technologicznych jest wybudowanie 
wspomnianej nowej instalacji do kompostowania. To przedsięwzięcie wymaga także przemyślanej, 
planowej komunikacji do interesariuszy.   

Inwestycja jest konsekwentnie przygotowywana, tak by w 2017 roku rozpoczęła się budowa instalacji. 
W ciągu około roku planowane jest kolejno: sporządzenie raportu środowiskowego, uzyskanie decyzji 
OOŚ, pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.   

Zadanie: 

Zadaniem jest przeanalizowanie tematu pod kątem komunikacyjnym i wizerunkowym (w perspektywie 
12 m-cy), przedłożenie ocen i wniosków oraz przygotowanie rekomendacji działań public relations, 

które pozwolą na sukcesywne przekazywanie informacji kluczowym interesariuszom lub grupom 
interesariuszy, a także przyczynią się do budowy lub rozwijania pozytywnych relacji z nimi.  Zawartość 
dokumentu powinna być przygotowana –  zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy - z uwzględnieniem 

sposobu oceny przez zamawiającego. Dokument w formie opisowej nie powinien przekraczać  15 stron 
(w tym ewentualne ilustracje). 

 

UWAGA! Zadanie przygotowane jest do zweryfikowania kompetencji oferenta i jego realizacja nie 
może być uwzględniania w wycenie usług w niniejszym zamówieniu publicznym.   
 

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, 
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 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, 

 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 

JMRMA
X 

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

 

2) Metodologia realizacji zadania „media relations”. 

Propozycja działań media relations dla Zakładu Utylizacyjnego. 

Opis: 

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to 

nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. 
Innymi słowy jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady. Już w 2020 roku tego 
typu obiekt powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą  

Port Czystej Energii. był pierwszym, prekursorskim projektem spalarniowym w Polsce, który zakładał 

przetwarzanie wyłącznie tzw. resztkowej frakcji odpadów, inaczej frakcji energetycznej, zawierającej 
pozostałości po procesie sortowania. Dzięki temu maksymalizowany zostaje odzysk surowców 
wtórnych. Odpady energetyczne, np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzone 

kubeczki i butelki po produktach spożywczych czy papierki i folie po słodyczach dostarczają w 
procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. Dla porównania, inne nowoczesne 
spalarnie w Polsce, które powstały w Bydgoszczy, Białymstoku czy Krakowie, wykorzystują jako 
paliwo zmieszane odpady komunalne. 

JMR 

=  

JMRB 
X 25 

JMRMAX 
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Od kilku lat trwają intensywne przygotowania do realizacji tego projektu. Druga połowa 2016 r. będzie 
niezwykle ważnym czasem dla inwestycji, ponieważ (wstępne założenie) do złożenia końcowych ofert 

w ramach prowadzonego dialogu konkurencyjnego zostanie zaproszonych 5 oferentów ubiegających 
się o kontrakt na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ZTPO w Gdańsku. Oznacza to, że zostanie  
ogłoszona SIWZ, czyli de facto ostateczne założenia dla projektu spalarniowego (m.in. moce 

przerobowe instalacji, rozwiązania technologiczne, prośrodowiskowe, sposób monitoringu 
środowiskowego, liczba i lista samorządów, które będą oddawać odpady do spalarni).  

Zakład prowadzi regularną komunikację na temat inwestycji, choć jej wielowątkowość i specyfika 

powoduje, że trudno w prosty i zrozumiały dla laika sposób przybliżać ten projekt. Prezentować, w 
sensie ilustrowania, również nie ma czego, ponieważ projekty, wizualizacje powstaną dopiero po 
rozstrzygnięciu postępowania, a dopiero potem ruszy budowa. W przypadku działań do mediów 

dotychczas dominowały bezpośrednie, indywidualne kontakty, konferencje prasowe oraz spotkania 
przy okazji specjalistycznych eventów dot. spalarni (które nie było organizowane stricte z myślą o 
mediach). 

Zadanie: 

Wiążące rozstrzygnięcia w tych kwestiach są bardzo istotne dla wielu interesariuszy i Zakład zamierza 
dalej w sposób planowy informować o inwestycji. Dlatego zadaniem jest zaplanowanie działań z 

zakresu media relations, które będą skutecznie i w możliwie interesujący sposób wyjaśniały 
dziennikarzom (i docelowo opinii publicznej) jakie są ostateczne założenia dla projektu i dlaczego. 
Oczekiwane są propozycje, które wygenerują możliwie najszersze zainteresowanie mediów i pozwolą 

na dużą obecność tematu w mediach, w zróżnicowanych formach. Tak by dotrzeć z przekazem do  
różnych grup interesariuszy. W komunikowaniu tematu należy uwzględnić też aspekt konsultacji przy 
wypracowywaniu ostatecznych założeń, przeprowadzonych w ramach Rady Interesariuszy Zakładu. 

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). 

 

UWAGA! Zadanie przygotowane jest do zweryfikowania kompetencji oferenta i jego realizacja nie 
może być uwzględniania w wycenie usług w niniejszym zamówieniu publicznym.   
 

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 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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).  
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 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.  

 

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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zak ładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:  

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

w tym koszty pracy* ................................PLN  (słownie 
PLN...........................................................................) 

 

w tym koszty pracowników z minimalnym wynagrodzeniem*...................PLN  (słownie 
PLN.........................) 

 

*proszę uzupełnić jeżeli w realizację elementów przedmiotu zamówienia zaangażowani są pracownicy 
z minimalnym wynagrodzeniem za pracę lub wpisać: nie dotyczy  

**zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych [Dz.U. z  2015 r. poz. 2164 tekst 
jednolity] 

 

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. 
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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 

L

P 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE 

I DOŚWIADCZENIE 

NIEZBĘDNE 
DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

ZAKRES 
WYKONYWANY
CH 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) 

…………………………
…………………………
……………………* 

4.  

 
specjalista ds. 

mediów 
społecznościowyc

h 

Samodzielnie / osoba 
zostanie udostępniona 

przez inny podmiot) 
…………………………
…………………………

……………………* 

Uwaga! 

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców 

wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
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Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    

 

2.    
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(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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zak ładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.   

 

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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), pod nazwą: 

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

 

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 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zak ładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.   

 

Oświadczam/y, że wykonawca - ……………………., nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 
art. 24 ust. 2 pk t 5) ustawy Prawo zamówień publicznych / należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

art. 24 ust. 2 pk t 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, w sk ład k tórej 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.    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

UMOWA NR …………… 

 

Zawarta w dniu  ……………..…….. w Gdańsku pomiędzy:  

Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy  ul. Jabłoniowej 55, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, REGON: 190042880, NIP 583-000-

20-19, o kapitale zakładowym w wysokości 12.092.000,00 PLN, zarządzie trzyosobowym, 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

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

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą (łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron).  

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity), pod nazwą:  

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o.  

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy są działania public relations i promocji na rzecz Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o.: 

1) w zakresie bieżącej działalności Zakładu Utylizacyjnego Sp.  z o.o.; 

2) w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

zwane dalej Działaniami. 

2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji Umowy i zakres rzeczowy Umowy określa Opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący III część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

załącznika nr 1 do umowy.  

3. Przedmiot Umowy będzie obejmował wszystkie czynności związane z przygotowaniem i 
realizacją działań, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i narzędzi . 

4. Działania zostaną opracowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
na ustalonych niniejszą umową warunkach, przy dołożeniu najwyższej staranności. 
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§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z przygotowaniem i 
realizacją Działań z najwyższą zawodową starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, obowiązującym prawem oraz harmonogramem Działań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przygotowywanych przez Zamawiającego 
harmonogramów działań (ustalanych w trybie roboczym), zgodnie z zakresem rzeczowym 
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. Ramowe harmonogramy będą ustalane w ujęciu 

miesięcznym, a szczegółowe w ujęciu tygodniowym.  

3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i  terminowego wykonania 
Umowy, przy czym: 

1) Koordynator współpracy (key account manager) obsługuje Zamawiającego na bieżąco, 
będąc do jego regularnej dyspozycji w Gdańsku (na każde wezwanie), przewiduje się 
minimum 2 spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział Koordynatora we 

wszystkich wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza siedzibą); 

2) Specjalista ds. public relations i promocji obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do 
jego regularnej dyspozycji w Gdańsku (na każde wezwanie), przewiduje się minimum 2 

spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział specjalisty we wszystkich 
wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza siedzibą); 

3) Specjalista ds. mediów społecznościowych obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do 

jego regularnej dyspozycji w Gdańsku (na każde wezwanie), przewiduje się minimum 2 
spotkania w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział specjalisty we wszystkich 
wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza siedzibą) w celu np. 

relacjonowania w internecie eventu organizowanego przez Zakład Utylizacyjny ; 

4) Grafik komputerowy - przewiduje się przede wszystkim współpracę zdalną z grafikiem 
(telefon, e-mail), nadzorowaną przez Koordynatora po stronie Wykonawcy. Nie ma 
konieczności obecności grafika na wszystkich spotkaniach roboczych. Zamawiający 

oczekuje obecności grafika na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego 4 razy w ciągu trwania 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach 

związanych z obecnością danego członka zespołu w wyznaczonym terminie.  Zamawiający 
rozstrzyga czy wystarczająca jest obecność w siedzibie niepełnego składu zespołu.  

5. W przypadku obsługi Zamawiającego przez konsorcjum, w skład zespołu do bieżącej obsługi 

musi być delegowany przedstawiciel każdego z podmiotów konsorcjum, który również stawi się w 
siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie. Zmiana składu zespołu względem tego, który 
był zgłoszony do realizacji umowy może nastąpić wyłącznie w sposób formalny i po pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca wniosek o zmianę w składzie zespołu musi złożyć z 30 -
dniowym wyprzedzeniem, jednocześnie przedkładając propozycję zaangażowania nowej osoby 
do zespołu, która spełnia wymogi SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o innych  
trudnościach związanych z realizacją Umowy.  

7. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.  

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie informacje, materiały i dokumenty 
będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji Umowy. 

2. Zamawiający na potrzeby realizacji Umowy przekaże Wykonawcy, w wersji elektronicznej, logo 

Zamawiającego wraz z wytycznymi, wyrażając zgodę na jego używanie przez Wykonawcę na 
potrzeby wykonywania niniejszej Umowy. 
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§ 4 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie za kolejne okresy miesięcznej obsługi 
raportów z realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych po 
zakończeniu okresu raportowania. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportów okresowych, dokona oceny i 
zgłosi uwagi lub zaakceptuje przygotowane raporty. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględniać i w terminie do 3 dni kalendarzowych przekazać ponownie 

materiał do akceptacji. W przypadku braku akceptacji, procedura zostaje powtórzona. Po 
protokolarnym zatwierdzeniu raportów Wykonawca przedłoży, zgodnie z Umową, fakturę za dany 
okres realizacji Umowy. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawierać będą w szczególności informacje na temat 
zakresu przeprowadzonych Działań, terminów Działań, grup docelowych, zasięgu Działań, ilości 
rozprowadzonych materiałów, metod i zasięgu dystrybucji. Załączniki do raportu stanowić będą 

dokumentację przeprowadzonych Działań. Raporty będą przekazywane w formie pisemnej oraz 
elektronicznej na płycie CD / DVD (format doc, plus pliki ze zdjęciami, opracowanymi 
materiałami, projektami graficznymi etc. – pliki powinny być w wersjach edytowalnych, 

wektorowych). 

4. Każdy raport podlega akceptacji Zamawiającego. Raport nie zostanie zaakceptowany w 
szczególności w przypadku niewykonania Działań przewidzianych w harmonogramie na dany 

okres raportowania lub niezaakceptowania poszczególnych wzorów, projektów, materiałów lub 
działań przedstawianych przez Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo 
do zgłaszania uwag do przedstawionego raportu.  

5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały wchodzące w skład 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone 
protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Zamawiającego dla poszczególnych 
materiałów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Przekazanie wykonanego Przedmiotu 

Umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gdańska. W chwili 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa własność dostarczonych 
materiałów. 

6. W przypadku zgłoszenia w protokole zdawczo - odbiorczym zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad i braków poprzez wymianę materiałów 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na wolne od wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w § 10 ust. 2. 

7. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i wady całego Przedmiotu Umowy, jak i 
jego poszczególnych elementów również po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, w 
szczególności w sytuacji ujawnienia się wad poszczególnych materiałów.  

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Datą rozpoczęcia Umowy jest dzień zawarcia Umowy.  

2. Czas trwania Umowy wynosi 20 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do dnia ………………………..  

 

 

 

 

§ 6 

REPREZENTACJA STRON 
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1. Przedstawicielami Zamawiającego do: 

1) prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy są:  

 Cyprian Maciejewski - rzecznik prasowy (tel. ………….…..., e-mail ……………………); 

 Monika Łapińska – Kopiejć – specjalista ds. promocji (tel. …………., e-mail 
………………), 

 

2)  do zatwierdzania w imieniu Zamawiającego: harmonogramu Działań, raportów oraz wszelkich 
innych dokumentów: 

 Cyprian Maciejewski - rzecznik prasowy (tel. ……………., e-mail ………………). 

 Monika Łapińska – Kopiejć – specjalista ds. promocji (tel. …………., e-mail 
………………), 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy. 

3. Przedstawicielami Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy są: 

 ………………… - koordynator współpracy (key account manager) (tel. …………, e-mail ……), 

 …………………………….. - specjalista ds. PR i promocji (tel. …………, e-mail ………………), 

 ………………………… - specjalista ds. mediów społecznościowych (tel. ………., e-mail:…….), 

 ……………………………….. - grafik komputerowy (tel. ……………………, e-mail ……………) 

 (ewentualnie)………. – przedstawiciel konsorcjanta……(tel. …………., e-mail:……………….). 

4. Zmiana składu zespołu względem tego, który był zgłoszony do realizacji umowy może nastąpić 
wyłącznie w sposób formalny i po pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca musi złożyć 
pisemny wniosek o zmianę w składzie zespołu z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem, 

jednocześnie przedkładając propozycję zaangażowania nowej osoby do zespołu, która spełnia 
wymogi SIWZ. Wykonawca ma prawo zmienić – za zgodą Zamawiającego – osoby wskazane w 
ust. 3, pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że proponowana 

osoba posiada doświadczenie nie mniejsze, niż doświadczenie osoby wskazanej na to 
stanowisko przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ma prawo odmówić zgody jedynie w 
przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, iż zaproponowana osoba posiada wymagane 

doświadczenie. 

5. Wykonawca ma obowiązek zaproponować zastępstwo dla osób wskazanych w ust. 3 na 
zasadach określonych w ust. 4 w przypadku choroby lub nieobecności z innych przyczyn.  

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, 
jeżeli osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 
Umowy. 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca, z dniem odbioru przez Zamawiającego poszczególnych prac, przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów powstałych w 
toku realizacji Umowy, w szczególności do ich całości jak i samodzielnych części (w tym między 

innymi do strony internetowej, filmów promocyjno – informacyjnych, druków ulotnych, artykułów 
sponsorowanych) oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do opracowań utworów oraz używania utworów z pominięciem 

oznaczenia ich autorstwa. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) utrwalanie utworu na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych, 

audiowizualnych, 

2) zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,  

3) wprowadzanie utworu do pamięci komputera, 
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4) publiczne udostępnianie całości lub części utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, 

5) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór 
utrwalono, 

6) wprowadzenie do obrotu utworu. 

7) W odniesieniu zaś do utworów będących programami komputerowymi, ponadto - 
tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wykorzystania utworów i przeniesienia praw, o 
których mowa w ust. 1 i 2 na Zamawiającego, prawa do utworów będą istniały i będą przez niego 
nabyte w zakresie, w jakim są przenoszone na Zamawiającego na mocy Umowy oraz że 

przekazywane utwory będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób 
trzecich (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej). W przypadku naruszenia 
jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń z tego 

tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną 

utwory. 

5. Zamawiający udziela Wykonawcy licencji do wszelkich utworów wytworzonych w ramach 
niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącz nie dla celów 

realizacji Działań, przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

6. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz nośników, o których mowa w ust. 4 i licencji, o 
których mowa w ust.5, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.  

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe tj. cena brutto 

………………………………..…… zł (słownie …………………………………………………………), 
na którą składa się podatek od towarów i usług w wysokości ………… zł (słownie ………………) 
oraz kwota netto w wysokości: ……………… złotych (słownie………………………………………).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych częściach, w okresach miesięcznych przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur, wystawionych zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej 

Umowy. Za termin płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3. Pierwsze rozliczenie obejmuje okres od dnia podpisania Umowy do końca miesiąca. 

4. Za okres rozliczeniowy obejmujący niepełny miesiąc kalendarzowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w tym okresie rozliczeniowym.  

5. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

2.  W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca 
zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne oraz aby 

Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji 
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Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu 
odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na 

wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku 
wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby 
kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze 

żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 
dodatkowych dokumentów. 

§ 10 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały informacyjno – 

promocyjne na okres 12 miesięcy, liczonych od daty ich odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej materiałów informacyjno - 
promocyjnych, ujawnionej w okresie gwarancji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o wadzie. 

  

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki w realizacji którejkolwiek z prac będących przedmiotem Umowy, w stosunku 
do terminów wynikających z harmonogramu działań opisanemu w SIWZ, Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 
8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w złożeniu raportów w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 lub 

usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do raportów w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 2 lub zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w protokole zdawczo – 
odbiorczym w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 2, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki.  

3. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. 

 

§ 12 

POWIADOMIENIA 

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

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

2. Wykonawca: ……………………………………………………………. 

 

§ 13 

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej Umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 tekst jednolity) oraz ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.). 
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2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji 
określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a 
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.  

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków, wynikających z niniejszej umowy w 

ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,  

2) jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni,  

3) jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia terminu do usunięcia naruszeń, 
wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową a w szczególności nie dochowuje 
terminów umownych bądź nie zachowuje wymaganej staranności,  

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy 

czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu 

wykonanych usług. 

 

§ 15 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej Umowy 
w przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

3) zmiany formy zabezpieczenia należytego Wykonania umowy;  

 

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, a tym samym proporcjonalnie 

wynagrodzenia z uwagi na warunki finansowe Zamawiającego, celowość lub inne 
nieprzewidziane okoliczności; 

5) zmiany parametrów Działań, o ile prowadzi to do poprawienia ich efektywności, nie 

powoduje zmiany ceny oraz nie wykracza poza określenie przedm iotu zamówienia zawarte 
w Opisie przedmiotu zamówienia.  

6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym 
ustala się, że w dniu zawarcia umowy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa wynosi 
1850 zł 

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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- jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę.  

8) Zmiany o których mowa w ust.2  pkt 6 i 7 mogą  zostać dokonane w zakresie procentowego 
wzrostu waloryzowanej  części wynagrodzenia wskazanego w formularzu cenowym  
wynikającego  z aktów prawnych wprowadzających zmiany minimalnego wynagrodzenia lub/i  

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dla pozostałego okresu 
obowiązywania umowy. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a po 

wyczerpaniu tego trybu, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Umowy, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych. 

3. Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

- załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania 20/PN/2016 

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
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CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego.  

2. Zakres zamówienia. 

1) Bieżąca obsługa public relations Zakładu Utylizacyjnego Spółka  z o.o.: 

 doradztwo komunikacyjne na poziomie operacyjnym i strategicznym w formie 

spotkań konsultacyjnych oraz pisemnych rekomendacji, analiz wraz z 

uzasadnieniem dla Zarządu oraz rzecznika prasowego Zamawiającego,  

 współpraca na poziomie operacyjnym z Działem Promocji Zamawiającego oraz 

wsparcie działań w ramach przygotowywania i wdrażania zadań wynikających z 

założeń strategicznych, 

 współpraca z mediami (pozyskiwanie zainteresowania redakcji różnymi 

aspektami działalności Zakładu Utylizacyjnego, aranżowanie wywiadów i/lub 

udziału dziennikarzy i fotoreporterów w wydarzeniach organizowanych przez 

Zamawiającego, zaspokajanie potrzeb informacyjnych dziennikarzy, 

przygotowywanie materiałów prasowych, pozyskiwanie patronów medialnych),  

 kompleksowa obsługa wybranych, przydzielonych w trakcie współpracy zadań z 

obszaru PR przez Wykonawcę; jako kompleksową obsługę rozumie się 

przygotowanie, koordynowanie i wdrożenie całego zadania pod nadzorem 

Zamawiającego (np. zorganizowania konferencji prasowej w siedzibie spółki).  

 copywriting, w tym przygotowywanie treści pism okolicznościowych, oficjalnych 

odpowiedzi na pytania interesariuszy, materiałów prasowych i promocyjnych (na 

potrzeby druków, komunikacji w internecie, ATL), 

 kontakt w imieniu Zamawiającego (po uprzednim ustaleniu) z organizacjami 

pozarządowymi, ekspertami, instytucjami publicznymi, mediami,  

 przygotowywanie baz kontaktów (m.in. media, listy rekomendowanych gości 

spotkań obywatelskich, eventów) oraz weryfikowanie obecności gości 

(telefoniczne, mailowe) na wydarzeniach organizowanych przez Zamawiającego  

 organizowanie prac i moderowanie Grupy Komunikacyjnej, czyli spotkań grupy 

przedstawicieli pracowników ZU nad wewnętrznymi potrzebami i problemami 

załogi natury organizacyjnej, proceduralnej, komunikacyjnej itp.; do zadań 

Wykonawcy zalicza się przygotowywanie merytorycznych konspektów spotkań, 

moderowanie dyskusji, opracowanie dokumentu-rekomendacji dla dalszych prac 

Grupy, a także w kontekście zidentyfikowanych potrzeb komunikacyjnych 

(wewnętrznych), bieżąca współpraca z Działem Promocji spółki; w przypadku 
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decyzji Zamawiającego o wypróbowaniu innego narzędzia do tego samego celu 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć propozycje do akceptacji, a po decyzji 

wdrożyć narzędzie (ewentualne koszty zewnętrzne z nim związane pokryje 

Zamawiający)  

 moderowanie przez koordynatora współpracy wskazanych przez Zamawiającego 

konferencji prasowych i oficjalnych spotkań z interesariuszami 

 opracowanie i wdrożenie planu komunikacji w mediach społecznościowych dla 

ZU na okres obowiązywania umowy; opracowanie w ciągu 30 dni od daty 

podpisania umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i 

oczekiwań zmian w planie, które powinny zostać wprowadzone niezwłocznie.  

 stała obsługa Zamawiającego w mediach społecznościowych na profilach 

Facebook (administrowanie i generowanie kontentu – teksty, grafiki, 

odpowiadanie na komentarze i pytania internautów, monitorowanie ruchu) i 

YouTube (administrowanie, generowanie treści tekstowych, filmy dostarcza 

Zamawiający); administrowanie stroną internetową www.portczystejenergii.pl 

oraz www.biegcmg.pl oraz przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dla 

grona od 2 do 4 osób jednodniowego szkolenia (minimum 8 godzin zegarowych) 

z tworzenia i zarządzania profilami Facebook, YouTube oraz Instagram, 

jednodniowego szkolenia (minimum 8 godzin zegarowych) z wykorzystywania 

narzędzi marketingowych portalu Facebook, Youtube (w tym tworzenie reklam, 

przeprowadzanie kampanii) 

 Realizacja innych zadań w z zakresu obsługi public relations (o charakterze 

doradczym lub operacyjnym). 

 Organizacja i obsługa spotkań Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego w 

siedzibie Zamawiającego (przygotowanie sali, materiałów – we współpracy z 

Działem Promocji Zamawiającego, listy obecności, protokołu ze spotkania, 

notatki ze spotkania na stronę www) 

 

2) Usługa monitoringu mediów  

 

 prowadzenie całodobowego monitoringu mediów z wykorzystaniem 

zaawansowanych narzędzi dla zestawu kluczowych dla projektu haseł, codzienna 

analiza przekazów przez Wykonawcę. Bieżące informowanie Zamawiającego o 

odnotowanych istotnych faktach oraz o szansach i zagrożeniach dla projektu 

wynikających z analizy treści przekazów mediowych; pełna dostępność narzędzia 

(online) dla Zamawiającego; codzienny, przez 7 dni w tygodniu, bieżący 

monitoring mediów krajowych uruchomiony nie później niż 3 dni od podpisania 

umowy i prowadzony nieprzerwanie do końca obowiązywania umowy; monitoring 

http://www.portczystejenergii.pl/
http://www.biegcmg.pl/
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powinien obejmować następujący zakres: prasa drukowana ogólnopolska, 

regionalna i branżowa; internet z social media oraz ogólnopolskie i regionalne 

radio i telewizja pod kątem wskazanych przez Zamawiającego 8 haseł („Zakład 

Utylizacyjny - Gdańsk”, „Wysypisko – Gdańsk”, „Szadółki”, “Spalarnia odpadów”, 

„Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów”, „Instalacja Termicznego 

Przekształcania Odpadów”, „Port Czystej Energii”, „Eko Dolina”). W ramach 

usługi Zamawiający oczekuje, że zostaną spełnione następujące kryteria: 

   Wyszukane informacje, zgodnie z ustalonymi z Zamawiającym hasłami, 

zamieszczane będą na dedykowanej internetowej platformy informacyjnej 

(chronionej przed niepowołanym i publicznym dostępem) umożliwiającej w 

dostępie online weryfikację e-wycinków za pomocą podglądu  informacji w 

wersji graficznej i w postaci tekstu.  

   Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną, na imienne konta, 

codziennie (w godzinach ustalonych indywidualnie z wyłonionym 

Wykonawcą), aktualne powiadomienia o aktualnościach w monitoringu.  

   przekazy zamieszczane na platformie internetowej muszą być wylistowane 

chronologicznie i powinny zawierać dokładną datę i źródło publikacji. 

 Platforma musi m.in.: zawierać wycinki bieżące i archiwalne, dostępne dla 

Zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania 

umowy, oraz pozwalać użytkownikom na wyszukiwanie materiałów, 

katalogowanie oraz grupowanie informacji za pomocą różnorodnych kryteriów, 

m.in. wg: tematu/zagadnienia/hasła; tytułu artykułu; autora/autorów; rodzaju 

mediów; daty; źródła; na ocenę zasięgu oraz ocenę wydźwięku 

publikowanego materiału, na generowanie miesięcznych raportów w ujęciu 

ilościowym, - na wydrukowanie wszystkich materiałów w skali 1:1; na 

zapisywanie wybranych informacji w plikach  

Monitoring mediów należy uruchomić po roboczych ustaleniach z 

Zamawiającym, nie później niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy.  

 

 

3) Opracowanie Raportu „Zaangażowanie społeczne Zakładu”   

 

Zadaniem Wykonawcy jest pełne opracowanie i przygotowanie do druku raportu, to znaczy: 

zarekomendowanie szczegółowej koncepcji raportu (do akceptacji Zamawiającego przed dalszymi 

pracami), zredagowanie treści raportu, zaprojektowanie wszystkich ilustracji, infografik, a także 

layoutu całego dokumentu. Druk dokumentu pozostaje stronie Zamawiającego. Obowiązkiem 
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Wykonawcy jest również udostępnienie raportu w wersji online z wykorzystaniem wybranego 

narzędzia do podglądu i przeglądania treści. 

 

Zamawiający podkreśla, że raport przybliży zaangażowanie społeczne, a nie pełną aktywność w 

obszarze CSR (np. raport środowiskowy powstaje osobno). W trybie roboczym nad raportem będzie 

współpracować z Wykonawcą rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego. 

 

Czas na wykonanie pierwszej wersji raportu Zamawiającemu to 30 dni od daty podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i oczekiwań zmian w raporcie, które powinny 

zostać wprowadzone niezwłocznie. Ostateczną wersję raportu, powstałą przy współpracy z 

Zamawiającym, należy przedłożyć (w formie elektronicznej + 4 robocze, zbindowane wydruki) nie 

później niż w 60 dniu od daty podpisania umowy.    

 

 

4) Opracowanie Strategii komunikacji wewnętrznej Zakładu (2017 – 2018)  

 

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentu o tytule i temacie jak powyżej, który zdiagnozuje 

komunikacyjne potrzeby Zakładu i zarekomenduje zestaw profesjonalnych narzędzi możliwych do 

wdrożenia w okresie dwuletnim. W strategii należy uwzględnić  też elementy employer brandingu oraz 

komunikacyjnego wsparcia procesu rekrutacji pracowników. Strategia powinna zawierać m.in. szeroką 

analizę sytuacji wyjściowej, zdefiniować grupy docelowe, cele dla grup i cele strategiczne dla 

organizacji, a także rekomendacje działań (dokładnie opisana część narzędziowa), budżet 

szacunkowy, harmonogram realizacji. Zamawiający oczekuje, że aktualnie realizowane działania w 

ramach PR do wewnątrz organizacji zostaną zaadaptowane na potrzeby strategii lub rozwinięte, 

udoskonalone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i oczekiwań zmian w 

raporcie, które powinny zostać wprowadzone niezwłocznie.  

Szczegółowe ustalenia zostaną wypracowane w trybie roboczym. Czas na przygotowanie pierwszej 

wersji dokumentu – 90 dni od daty podpisania umowy, czas na uzupełnienia i poprawki zgłoszone 

przez Zamawiającego – 30 dni. Ostateczną wersję strategii, powstałą przy współpracy z 

Zamawiającym, należy przedłożyć (w formie elektronicznej + 4 robocze, zbindowane wydruki) nie 

później niż w 120 dniu od daty podpisania umowy.    

 

5) „Wielkie Sprzątanie Dzielnic Gdańska”  – organizacja i promocja eventu  

 

Wykonawca zorganizuje akcję wzorowaną na „Wielkim Sprzątaniu Gdańska – Południe”, które odbyło 

się w kwietniu 2016 r. Do akcji włączą się wszystkie jednostki miejskie odpowiedzialne za gospodarkę 

odpadami i czystość (ZDiZ, GZNK, UM, ZU, Straż Miejska), do współpracy należy  zaprosić także 

Rady Dzielnic, dyrekcje szkół i ewentualnie wytypowanych organizacji społecznych / pozarządowych. 

Zadaniem Wykonawcy jest skoordynowanie prac wyżej wymienionych podmiotów. Inicjatywa 
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skierowana będzie do mieszkańców Gdańska i ma na celu zintegrowanie społeczności wokół idei 

Czystego Miasta Gdańsk. Akcja ma też na celu spięcie w całość inicjatyw polegających na sprzątaniu 

terenów rekreacyjnych w różnych dzielnicach miasta wychodzących od Rad Dzielnic, stowarzyszeń 

itp.  

 

Oprócz klasycznego "sprzątania świata" przewiduje się, że pracownicy jednostek miejskich wezmą 

czynny udział w akcji. Jednostki miejskie wkomponują się w konwencję wydarzenia i w dniu akcji będą 

likwidować nielegalne wysypiska, nasadzać kwiaty oraz drzewka, wykonywać inne prac e porządkowe, 

a także wcielać się w rolę edukatorów na temat gospodarki odpadami w Gdańsku.  

 

Podczas całej akcji będzie nacisk położony na przybliżanie tematów systemu gospodarki odpadami w 

gminie Gdańsk, prawidłowej segregacji odpadów bytowych, możliwośc i bezpiecznego pozbywania się 

odpadów komunalnych, szczególnie tych nietypowych i niebezpiecznych, funkcjonowania Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK na terenie Zakładu jako miejsca pozbywania 

się odpadów problemowych. 

 

Centrami wydarzeń powinny być trzy szkoły, które funkcjonują w rejonie objętym akcją. Rejon objęty 

akcją zostanie zdefiniowany w trybie roboczym. Integralną częścią imprezy będzie piknik rodzinny 

przy każdej ze szkół (boiska, place). Cała akcja jest z założenia plenerowa.  Wykonawca zorganizuje 

stoiska edukacyjne oraz poczęstunek dla uczestników imprezy.  

 

Akcja powinna się odbyć w kwietniu 2017 w jedną, wyznaczoną sobotę, w 3 punktach miasta 

jednocześnie. Czas trwania imprez w każdym z punktów – 5 h. 

 

Wykonawca w ramach akcji: 

- odpowiada za kompleksową realizację wydarzenia, przedstawi Zamawiającemu koncepcję akcji 

przynajmniej 90 dni przed planowanym terminem akcji – harmonogram działań, sposoby promocji 

akcji itd. 

- koordynuje imprezę w dniu wydarzenia (we wszystkich trzech punktach miasta), 

- zapewnia co najmniej 3 namioty z wyposażeniem o wymiarze 3 x 3 m, w których będą punkty 

informacyjne oraz co najmniej 5 namiotów ze stanowiskami edukacyjnymi (wymiar 3 x 3) w każdym z 

trzech miejsc wydarzeń, materiały i obsługę do namiotów informacyjnych zapewnia Zamawiający, 

natomiast materiały i animatorów do namiotów edukacyjnych zapewnia Wykonawca, który na etapie 

przygotowywania koncepcji zaproponuje (do akceptacji) jakie działania lub zabawy z zakresu edukacji 

ekologicznej będą realizowane dla mieszkańców – z naciskiem na edukację w zakresie gospodarki 

odpadami   

- zapewnia nagłośnienie, muzykę i obsługę konferansjerską w każdym punkcie, ponosi opłaty ZAIKS  

- odpowiada rozstawienie i złożenie sprzętu, namiotów, za dostawę mediów, wynajem toalet (po dwie 

przenośne toalety w każdym z trzech punktów) 
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- zapewnia koordynację akcji sprzątania – wydawanie worków, rękawic, mapek z regulaminem akcji 

(na odwrocie mapki), organizacja uczestników w grupy sprzątające; w każdym z trzech punktów 

należy postawić namiot z wyposażeniem oraz wyraźnie go oznaczyć bannerem jako „Koordynacja 

akcji” i w nim wydawać sprzęt oraz udzielać informacji, wskazówek; uwaga – worki oraz rękawice dla 

mieszkańców zapewni Zamawiający,   

- zapewnia organizację ciepłego cateringu dla wszystkich uczestników imprezy, w sumie po 1200 

porcji każdej z trzech poniższych pozycji: grochówka z chlebem, kiełbaska z grilla z chlebem i 

keczupem, trójkąt dużej pizzy z keczupem), a także 1200 butelek 0,5 litra mineralnej wody 

niegazowanej; ponadto zapewnia jednorazowe naczynia i sztućce do konsumpcji oraz stanowiska i 

osoby do wydawania porcji uczestnikom imprezy w każdym z trzech punktów; zakłada się, że w 

każdym z 3 punktów frekwencja wyniesie 400 osób   

- zapewnia po 5 ławostołów w każdym z trzech punktów - na potrzeby cateringu 

- zapewnia ubezpieczenie OC organizatora imprezy 

- zapewnia po 8 pojemników na odpady w każdym z 3 punktów (przy stanowiskach gastronomicznych) 

z wyraźnym oznaczeniem (po 2 sztuki): odpady mokre, szkło, plastik, papier, aby uczestnicy mogli 

wyrzucać posegregowany odpady po konsumpcji poczęstunku; kontenery na odpady zebrane w 

ramach akcji zapewni Zamawiający 

- zapewnia ekipę sprzątającą, która w przypadku nieporządku po pikniku sprzątnie po imprezie 

odpady pochodzące z cateringu  

- zapewnia transport wszystkich materiałów, sprzętu, namiotów, które musi dostarczyć na imprezę  

- zapewnia patronaty medialne (radio, prasa, telewizja, portale internetowe), wybór redakcji w 

porozumieniu z Zamawiającym 

- przygotowuje materiały prasowe zapowiadające, relacjonujące i podsumowujące imprezę 

- wykonuje dokumentację fotograficzną akcji w każdym z trzech punktów i jego okolicach (przy 

szkołach są punkty informacyjne i edukacyjne oraz catering, a sama  akcja sprzątania czy  nasadzania 

kwiatów obejmuje okolicę; Wykonawca przygotuje po 100 zdjęć wysokiej rozdzielczości z każdego z 

trzech punktów   

- zapewnia emisję 50 spotów radiowych (30-sekundowych) rozplanowanych na 4 dni poprzedzające 

imprezę w regionalnej rozgłośni, która zostanie patronem medialnym 

 

6) „Święto Południa Gdańska” – dwukrotna organizacja i promocja eventu 

 

Święto Południa Gdańska to impreza cykliczna organizowana wspólnie z Radą Dzielnicy oraz Szkołą 

Podstawową nr 12 (we wrześniu). Zadaniem wykonawcy jest zorganizowanie części festynowej i 

edukacyjnej imprezy oraz jej promocja. Dotyczy to zarówno edycji w roku 2016, jak i 2017.  

 

Podstawowe założenia dot. konwencji imprezy:  

 

- Wszyscy chętni uczestnicy imprezy otrzymają Karty Startowe, na których zostanie zaznaczone 

uczestnictwo danej osoby w danej aktywności. Po skorzystaniu z określonej ilości aktywności 
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uczestnik otrzyma nagrodę. 

- Aktywności zostaną dobrane tak, aby były atrakcyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, a w 

niektórych obligatoryjnie uczestniczyć będą musiały dzieci z rodzicami. 

- Teren imprezy będzie podzielony na 5 części: 

a) Część z aktywnościami – na której będzie się znajdowało 8 stanowisk – aktywności, gier i zabaw 

rekreacyjnych związnych z ekologią i gospodarką odpadami; Wykonawca zaproponuje 15 aktywności 

do wyboru; w ubiegłym roku były to np. stoisko decoupage, stanowisko budowy recyklingowych 

latawców, czerpanie papieru; ponadto Wykonawca zaaranżuje w strefie 2 konkurencje drużynowe.   

b) Część rekreacyjna – gdzie będą ustawione 3 stanowiska - duże sprzęty rekreacyjne (np. dmuchana 

zjeżdżalnia, trampolina czy eurobungy); Wykonawca zaproponuje do tej planerowej strefy 6 stanowisk 

do wyboru. 

c) Część informacyjno-edukacyjna – tam będzie znajdowała się recepcja imprezy, konferansjer, 

punkty informacyjne, edukacyjne przygotowane przez Zamawiającego i ewentualnie przez jego 

partnerów (np. Rada Dzielnicy czy Straż Miejska) 

d) Ekologiczny Kącik Malucha – miejsce  dla najmłodszych – namiot o wymiarze minimum 6 x 3 m z 

krzesełkami i stołami; tutaj będzie malowanie twarzy, kolorowanki, puszczanie baniek mydlanych etc.  

 

e) Plenerowa Strefa Relaksu – przewidziana dla minimum 30 dorosłych osób, wyposażona w leżaki, 

pufy, poduchy itp. 

 

UWAGA! W przypadku niepogody Wykonawca musi być gotowy przenieść imprezę na salę 

gimnastyczną szkoły. Wszystkie stanowiska muszą być obsadzone animatorami lub koordynatorami 

dbającymi o zabawę i bezpieczeństwo. Czas trwania imprezy – ok. 6 godzin. 

 

Wykonawca w ramach akcji: 

 

- odpowiada za kompleksową realizację festynu i działań edukacyjnych, koordynuje imprezę w dniu 

wydarzenia 

- zapewnia co najmniej 3 namioty z wyposażeniem o wymiarze 3 x 3 m, w których będą punkty 

informacyjne (część informacyjna) oraz co najmniej 4 namioty z wyposażeniem, ze stanowiskami 

edukacyjnymi (wymiar 3 x 3, ewentualnie można łączyć powierzchnię namiotów) w części z 

aktywnościami, materiały i obsługę do namiotów informacyjnych zapewnia Zamawiający, natomiast 

materiały, gry i animatorów do namiotów edukacyjnych zapewnia Wykonawca; ponadto Wykonawca 

zapewni namiot o wymiarze 6 x 3 z wyposażeniem i zaaranżuje w nim Ekologiczny Kącik Malucha  

- zapewnia ubezpieczenie OC organizatora imprezy 
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- zapewnia 10 pojemników na odpady z wyraźnym oznaczeniem (po 2 sztuki): odpady mokre, odpady 

suche, szkło, plastik, papier, aby uczestnicy mogli wyrzucać posegregowany odpady, a także 

Wykonawca zapewnia ekipę sprzątającą, która w przypadku nieporządku sprzątnie odpady na 

bieżąco, w trakcie imprezy oraz będzie też opróżniać przepełnione pojemniki  

- zapewnia transport wszystkich materiałów, sprzętu, namiotów, które musi dostarczyć na imprezę  

- zapewnia patronaty medialne (radio, prasa, telewizja, portale internetowe), wybór redakcji w 

porozumieniu z Zamawiającym 

- przygotowuje materiały prasowe zapowiadające, relacjonujące i podsumowujące imprezę 

- wykonuje dokumentację fotograficzną imprezy; Wykonawca przygotuje 150 zdjęć wysokiej 

rozdzielczości  

- zapewnia emisję 50 spotów radiowych (30-sekundowych) rozplanowanych na 4 dni poprzedzające 

imprezę w regionalnej rozgłośni, która zostanie patronem medialnym  

- zaprojektowanie i wydrukowanie kart startowych (Zamawiający szacuje udział minimum 600 osób)  

 

7) Działania reklamowe w internecie  

 

- trzykrotna, tygodniowa emisja największego banera internetowego (każdorazowo przygotowanego 

przez Wykonawcę) dostępnego na trójmiejskim portalu internetowym o potencjale minimum 700 000 

użytkowników (real users) miesięcznie; baner może ukazywać się rotacji z innymi, ale w zestawieniu 

nie więcej niż 6 banerów; terminy emisji do ustalenia w trybie roboczym   

 

- przygotowanie i przeprowadzenie minikampanii reklamowej z wykorzystaniem Google Adwords 

promująca usługi Zakładu Utylizacyjnego dla mieszkańców Gdańska (z przekierowaniem na stronę 

www); budżet kampanii do wykorzystania poprzez Google Adwords wynosi 1000 zł netto; zadanie 

obejmuje: przygotowanie reklam tekstowych zgodnie ze specyfikacją techniczną Google, poprawnych 

językowo, z uwzględnieniem ich dopasowania do słów kluczowych oraz uwzględniając wy raźne i jasne 

dla użytkownika CTA (call to action), realizację kampanii oraz codzienny monitoring i optymalizację 

prowadzonej kampanii, raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii w cyklu 

tygodniowym oraz zapewnienie dostępu do konta AdWords  Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca 

przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego dla grona od 2 do 4 osób jednodniowego szkolenia 

(minimum 8 godzin zegarowych) z obsługi narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, a także 

przygotowywania kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google  

 

- przygotowanie i przeprowadzenie 3 minikampanii reklamowych z wykorzystaniem portalu Facebook, 

promująca usługi lub działalność Zakładu Utylizacyjnego dla mieszkańców (z przekierowaniem na 

profil Zakładu); budżet każdej z trzech kampanii do wykorzystania poprzez narzędzia portalu 

Facebook wynosi 350 zł netto; zadanie obejmuje: przygotowanie reklam zgodnie ze specyfikacją 

techniczną Facebook, realizację kampanii oraz codzienny monitoring, raportowanie przebiegu, 

skuteczności  oraz zapewnienie dostępu do konta zarządzania kampanią Zamawiającemu.   
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8) Opracowanie kompleksowej księgi identyfikacji wizualnej  

 

Księga Identyfikacji Wizualnej ma na celu profesjonalną adaptację nowego logotypu Zamawiającego, 

który zostanie przekazany Wykonawcy (w wersji wektorowej) razem z podstawową księgą znaku, do 

której należy się zastosować. Zamawiający wymaga, aby Księga Identyfikacji Wizualnej zawierała 

między innymi:  

 

a) Stworzenie firmowej palety kolorów dla materiałów informacyjnych na pot rzeby komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej oraz ustalenie warunków ich stosowania,  

b) stworzenie schematu typograficznego dla drukowanych i elektronicznych materiałów 

informacyjnych oraz ustalenie warunków ich stosowania;  

c) określenie zasad, warunków i sposobów przeniesienia systemu znaków identyfikacyjnych na 

poszczególne nośniki  

d) stworzenie siatek typograficznych określających wzajemne położenie i proporcje logo, grafik, tekstu 

i innych elementów w materiałach drukowanych tworzących tzw. papeterię firmową: wizytówki, papier 

firmowy, koperty, schemat wiadomości e-mailowych itp.,  

e) stworzenie siatek typograficznych określających wzajemne położenie i proporcje logo, grafik, tekstu 

i innych elementów w materiałach drukowanych i elektronicznych, na plakatach/tablicach 

wystawowych, oznaczeniach budynków, pojazdów firmowych itp.;  

f) stworzenie innych wizualnych elementów identyfikacyjnych zaproponowanych przez Wykonawcę w 

ramach opracowywania Księgi  

g) stworzenie ogólnego szablonu (layoutu) dokumentu, który będzie służył jako podstawa przy 

sporządzaniu szczegółowych szablonów całego zakresu dokumentów roboczych Zakładu;  

h) stworzenie szablonów w formacie odpowiednim do druku komercyjnego, do drukowania oznaczeń 

pokojów biurowych, publikacji prasowych, etykiet do opakowań CD, DVD, plakatów, tablic 

wystawowych,  

 

Dokument w wersji finalnej będzie: - zawierał wszystkie odpowiednie opracowania graficzne 

opisanych wyżej dokumentów, materiałów w edytowalnych plikach elektronicznych (pliki źrodłowe oraz 

produkcyjne z czcionkami zamienionymi na krzywe oraz otwarte pliki z załączonymi czcionkami); 

dokument będzie dostarczony w formie zaprojektowanej i wydanej w 4 egzemplarzach Księgi 

Identyfikacji Wizualnej oraz w 4 egzemplarzach na płycie DVD, zawierającej opisy tekstowe, 

specyfikacje techniczne oraz prezentacje wizualne wszystkich elementów opracowanych w ramach 

stworzonej identyfikacji wizualnej. Wykonawca zobligowany jest do nadzoru autorskiego nad 

wdrożeniem księgi. Kompleksową księgę należy opracować i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 45 

dni od dnia przekazania logotypu i podstawowej księgi znaku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zgłaszania uwag i zmian, które Wykonawca naniesie niezwłocznie. Ostateczna wersja księgi zostanie 

ukończona w ciągu 60 dni od przekazania Wykonawcy logotypu i podstawowej księgi znaku.  

 

Księga Identyfikacji Wizualnej zawierać będzie następujące gotowe do druku / produkcji projekty (w 
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plikach otwartych):  

a)  papier firmowy A4   

b)  wizytówka polsko-angielska (jeden wzorzec, dwustronny)  

c)  szablon prezentacji power point (szablon strony tytułowej oraz kolejnych stron prezentacji, np. z 

rozmieszczeniem wykresu, strona ze zdjęciem, wypunktowaniem etc.) 

d) teczki kartonowe A4 

e)  bloczek do notatek A5  

f)  projekt dyplomu / podziękowań (format A4)  

g)  roll-up firmowy (wymiary do ustalenia)  

h) ścianka  firmowa (wymiary do ustalenia) 

i) layout tablicy PCV (wersja pionowa i pozioma), wymiary: 70 x 100  

j) kaseton reklamowy z logo firmy (do zamieszczenia na elewacji budynku, wymiary do ustalenia) 

k) layout tabliczki na drzwi pokoju biurowego 

 

l) tło firmowego profilu Facebook oraz tło profilu Youtube 

 

 

9) Projekty graficzne - drobne 

 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do wykonania puli 50 drobnych projektów 

graficznych na bieżące potrzeby Zamawiającego (np. plakaty, ulotki do 4 stron, plansze, banery)  

 

10) Zaprojektowanie systemu oznakowania Zakładu 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania nowego systemu oznakowania Zakładu (zbieżnego 

z nową Księgą Identyfikacji Wizualnej), na którą złoży się pula 50 projektów tablic, wymagających 

różnego poziomu zaangażowania prac grafika (proste oznakowania budynków, kierunkowskazy, 

rozbudowana mapa Zakładu, schemat instalacji,  plansze edukacyjne etc.). Od momentu zlecenia 

wykonania systemu i przekazania zamkniętego katalogu potrzebnych projektów (tablic) Wykonawca 

ma 10 dni na przedstawienie wstępnego koncepcji systemu (kilka poglądowych grafik) oraz po jej 

akceptacji 30 dni na wykonanie i przygotowanie do druku / produkcji wszystkich  projektów. 
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Wykonawca przekaże także wszystkie projekty w edytowalnych plikach źródłowych (wektorowych) na 

dowolnym nośniku pamięci. Produkcja zaprojektowanych tablic należy do Zamawiającego.  

 

 

11) Folder ogólnoinformacyjny o spółce  

 

Wykonawca opracuje koncepcję, treści, zaprojektuje graficznie oraz wydrukuje folder w ilości 3000 

egzemplarzy. Zawartość, treść, forma, grafika opracowywana będzie przez Wykonawcę. Wymagania 

techniczne: sztywna okładka, lakierowana punktowo oraz foliowana matowo, wnętrze co najmniej 16 

stron (plus okładka 4 strony), papier kredowy 250g/m2, wydruk kolorowy, wysokiej jakości, format 

kwadratowy ok. 200x200x20 lub zbliżony; folder klejony, zszywany lub nitowany.  

 

12) Reklama prasowa  

 

W okresie realizacji umowy Wykonawca przygotuje (projekty graficzne, skład do druku) i zapewni 

publikację 4 reklam lub artykułów sponsorowanych (zdecyduje Zamawiający). Celem artykułu / 

reklamy jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem 

Zakładu lub zaproszenie na wskazane wydarzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby ustalona z 

Zamawiającym forma artykułu / reklamy była zgodna z warunkami technicznymi medium, w którym ma 

ona być publikowana.  

Wykonawca będzie publikował każdy artykuł w wydaniach w dzień powszedni w lokalnej gazecie 

codziennej (obejmującej woj. pomorskie), z nakładem nie mniejszym niż 15 000 egzemplarzy lub w 

dodatku lokalnym obejmującym Trójmiasto do dziennika krajowego o nakładzie dodatku nie 

mniejszym niż 15 000 egzemplarzy. Powyższych wyborów, jak i terminów emisji artykułów 

każdorazowo Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Rozmiar artykułu; należy przyjąć 

jako 1/2 strony gazety (strony redakcyjne). Dopuszcza się możliwość łączenia rezerwowanej 

powierzchni w ramach wyżej wymienionej puli, przykładowo zamiast dwóch reklam ½ strony będzie na 

prośbę Zamawiającego zlecona jedna całostronicowa reklama.  Artykuły należy przewidzieć do druku 

w kolorze. Każdy artykuł powinien być wkomponowany w layout graficzny, ewentualnie wykorzystane 

będzie jeszcze zdjęcie przekazane przez Zamawiającego. Ostatecznie opracowane materiały 

każdorazowo muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie 

umożliwiającym ich późniejszą edycję.  

 

3. Dokumentowanie podejmowanych działań i raportowanie  

 

Do obowiązków Wykonawcy (koordynatora) należy przygotowanie co miesiąc do akceptacji raportu z 

realizacji umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona oceny i zgłosi uwagi lub 

zaakceptuje przygotowany raport. Po protokolarnym zatwierdzeniu Wykonawca przedłoży zgodnie z 

umową  fakturę za dany okres realizacji umowy. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
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obowiązany jest je uwzględniać i w terminie do 3 dni przekazać ponownie materiał do akceptacji. W 

przypadku braku akceptacji procedura zostaje powtórzona.  

 

Raport będzie zawierał także wszelkie materiały, dokumenty i projekty opracowane przez Wykonawcę, 

w tym projekty graficzne w wersji wektorowej nadające się do dalszej, nieograniczonej pracy w 

programach graficznych. Raport powinien też zawierać płytę CD z zestawem zdjęć w dobrej jakości z 

każdego eventu organizowanego przez Wykonawcę w ramach umowy.  

 

Raporty będą zawierać w szczególności informacje na temat zakresu przeprowadzonych działań, 

terminów działań, grup docelowych, zasięgu działań, ilości rozprowadzonych materiałów, metod i 

zasięgu dystrybucji. Załączniki do raportu będą stanowić dokumentację przeprowadzonych działań. 

Raporty będą przekazywane w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz dwóch w formie 

elektronicznej na płycie CD / DVD (format doc, plus pliki ze zdjęciami, opracowanymi materiałami, 

projektami graficznymi). Strona tytułowa powinna być podpisana przez Wykonawcę wraz z datą 

złożenia raportu. Zamawiający składa podpis na raporcie (wraz z datą) w momencie ostatecznej 

akceptacji raportu za dany okres. 

 

Dokumentowanie winno odbywać się przede wszystkim w formie:  

- zdjęć, 

- nagrań radiowych i telewizyjnych, 

- wycinków prasowych, 

- wydruków internetowych, 

- próbek materiałów, 

- zapisów audio lub video, 

- sprawozdań lub notatek wraz z materiałami zdjęciowymi,  

- korespondencji między Wykonawcą a mediami,  

- w inny sposób, wcześniej uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

Każdy raport podlega akceptacji Zamawiającego. Raport nie zostanie zaakceptowany w szczególności 

w przypadku niewykonania działań przewidzianych na dany okres lub niezaakceptowania 

poszczególnych materiałów lub rekomendacji działań przedstawianych przez Wykonawcę. 

Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do przedstawionego raportu.  

 

4. Współpraca 

 

Wszystkie podejmowane działania, przygotowywane akcje, informacje, materiały muszą być ustalane 

z Zamawiającym i mogą się rozpocząć dopiero po pisemnej (mailowej) akceptacji przez 
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Zamawiającego obejmującej przede wszystkim: formę, treść, grafikę, miejsce, styl, czas trwania. 

Wykonawca udostępni serwer FTP lub Dropbox lub podobny w celu wymiany projektów materiałów o 

dużym rozmiarze. Do realizacji zamówienia przeznaczony jest na stałe ten sam zespół po stronie 

Wykonawcy, zgodnie z SIWZ (koordynator, specjalista ds. PR i promocji, specjalista ds. mediów 

społecznościowych, grafik).  

 

Prace Wykonawcy będą prowadzone wedle harmonogramów ramowych w ujęciu miesięcznym oraz 

szczegółowych w ujęciu tygodniowym, które powstaną w trybie roboczym po podpisaniu umowy. 

Ponadto prace dot. doradztwa i koordynacji bieżących działań będą przydzielane na cotygodniowych 

zebraniach oraz korespondencyjnie.  

 

Zamawiający oczekuje, iż w trakcie realizacji zamówienia zespół Wykonawcy, wyznaczony do obsługi, 

będzie stawiać się na roboczych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego minimum 2 razy 

tygodniowo. Oprócz tego oczekuje się obecności tych osób przy organizacji wskazanych wydarzeń 

dot. Zakładu Utylizacyjnego. Zamawiający oczekuje, że wyżej wymieniony zespół (z wyjątkiem 

grafika komputerowego) stawi się w jego siedzibie na każde jego wezwanie. Zamawiający 

rozstrzyga czy wystarczająca jest obecność w siedzibie niepełnego składu zespołu. W 

przypadku obsługi Zamawiającego przez konsorcjum, w skład zespołu do bieżącej obsługi musi być 

delegowany przedstawiciel każdego z podmiotów konsorcjum, który również stawi się w 

siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie.  Zmiana składu zespołu względem tego, który 

był zgłoszony do realizacji umowy może nastąpić wyłącznie w sposób formalny i po pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. Wykonawca wniosek o zmianę w składzie zespołu musi złożyć z 30 -

dniowym wyprzedzeniem, jednocześnie przedkładając propozycję zaangażowania nowej osoby do 

zespołu, która spełnia wymogi SIWZ.  

5. Cena 

Cena za wykonanie umowy obejmuje pełne poniesione przez Wykonawcę koszty na jej realizację w 

tym koszty: opracowania projektów, wykonanie, transport do miejsca prowadzenia działań oraz do 

siedziby Zamawiającego, koszty magazynowania, dystrybucji, koszty podejmowanych akcji w tym 

organizację, zapewnienie niezbędnego sprzętu, obsługi, materiałów dla mediów, nagłośnienie, najem 

pomieszczeń lub innych terenów, zapewnienie bezpieczeństwa, obsługę cateringową, sprzątanie, a 

także wykupienie reklam itp. 

 


