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1. CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

2. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

POLSKA 

NIP   583-000-20-19 

Regon  190042880 

tel.: +48 58 326 01 00 

fax.: +48 58 322 15 76 

http://www.zut.com.pl 

e-mail: zut@zut.com.pl 

3. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

Wykonawcę - uważa się 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. 

4. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. 
o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EUR zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 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 2017 r. poz. 1880). 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi Public Relations wykonywane 
przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, 
związane z promocją Przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako 
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w 
Gdańsku” oraz podstawowa edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki 
odpadami. 

2. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu przez 
Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz 
wykonawców wyłonionych dla niżej wymienionych kontraktów na usługi, roboty i 
dostawy: 

1) Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako 
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku – kontrakt na usługi; 

2) Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku – roboty budowlano montażowe; 

3) Dostawy sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – kontrakt na dostawy 

http://www.zut.com.pl/
mailto:zut@zut.com.pl


  

5 

 

3. Kontrakt wymieniony w pkt 5.2.2) powyżej, będzie realizowany według 
podręcznika „Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy  
DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT 
INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z 
erratą, ISBN: 83-86774-28-2  

4. Ze strony Zamawiającego Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako 
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w 
Gdańsku” będzie realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) – 
wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III 
niniejszej SIWZ. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

79340000-9   Usługi reklamowe i marketingowe 

79341000-6   Usługi reklamowe 

79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

79342200-5   Usługi w zakresie promocji 

79416100-4 Usługi zarządzania public relations 

22462000-6 Materiały reklamowe 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

 

6. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamówienia powtórzone. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p. 

8. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Termin wykonania zamówienia. 

Maksymalny okres wykonania Umowy będzie wynosił 15 miesięcy licząc od daty 
podpisania Umowy z zastrzeżeniem §3 ust. 2 projektu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanowiącej część II niniejszej SIWZ. 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać 
niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
u.p.z.p,: 

 1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1  oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy 
pzp; 

 2) spełniać warunki udziału w postępowaniu; 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-zarzadzania-public-relations
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-projektowania-stron-WWW
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2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej,  

Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ. 

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia określonych  warunków: 

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 10.2.2) zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca  wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 
100.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

100.000 PLN, 

2) Warunek, o którym mowa w punkcie 10.2.3) zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje łącznie w ramach jednego lub kilku zamówień: 

a) usługi public relations lub promocyjne dla co najmniej 2 projektów 
inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami lub energetyki lub 
ciepłownictwa lub ochrony środowiska, każdy z projektów inwestycyjnych 
powinien mieć wartość minimum 20 000 000 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; 

oraz 

b) co najmniej 2 usługi w zakresie zarządzania komunikacją kryzysową, usługa 
powinna polegać na doradztwie i wdrażaniu działań public relations w trybie 
kryzysowego komunikowania z otoczeniem zewnętrznym podmiotu, na zlecenie 
którego pracował wykonawca; 

oraz 

c) co najmniej 2 kampanie edukacyjne lub społeczne na rzecz podmiotów  
z sektora publicznego 

3) Dodatkowo dla spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 10.2.3) Wykonawca  
winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 
wskaże do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące 
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami: 
 

1) Kierownik Zespołu – posiadający następujące kwalifikacje: 
specjalista ds. public relations i promocji posiadający minimum 10-letnie 
doświadczenie w zakresie public relations, promocji i komunikacji społecznej 
jako: 
 autor lub współautor strategii public relations lub promocyjnych, oraz 
 osoba prowadząca działania media relations, oraz 
 copywriter, oraz 
 account manager odpowiedzialny za bieżącą obsługę public relations lub 

promocyjną po stronie agencji (każdą minimum 6-miesięczną) dla 
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przynajmniej 2 klientów z sektorów: gospodarka odpadami lub energetyka 
lub ciepłownictwo lub ochrona środowiska, oraz 

 account manager odpowiedzialny po stronie agencji za opracowanie  
i wdrożenie przynajmniej 1 kampanii edukacyjnej lub społecznej na rzecz 
podmiotu z sektora publicznego  

2) Specjalista ds. Public Relations i promocji – posiadający następujące 
kwalifikacje: 

minimum 5-letnie doświadczenie  w zakresie public relations, promocji i 
komunikacji społecznej 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 2 klientów z sektorów: gospodarka odpadami 
lub energetyka lub ciepłownictwo lub ochrona środowiska;  

3) Grafik komputerowy – posiadający następujące kwalifikacje: 
doświadczenie w pracy przy co najmniej 2 kampaniach public relations lub 
promocyjnych lub edukacyjnych o wartości minimum 150 000 zł brutto każda 
oraz doświadczenie w opracowaniu samodzielnie lub z zespołem co najmniej 2 
systemów identyfikacji wizualnej o wartości minimum 25 000 zł brutto każdy; 

 
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka 
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, 
gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który 
zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym  
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich 
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych 
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres 
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym  
i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych 
i prawnych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Specjalistów przez jedną 
osobę.  
Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi 
Zamawiającego. 

 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 10 IDW, 
dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu 
(tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania 
się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem 
publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej 
sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych 
danych finansowych.  

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. Do Oferty każdy wykonawca winien dołączyć: 
a)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
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załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia. 

1) W zakresie spełnienia warunku określonego w pkt  10.2.3) niniejszej SIWZ: 
 

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, 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, 
sporządzony  na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ  

b) 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. 
sporządzony  na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ  

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców (np. 

Konsorcjum), ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także ww. oświadczenie. 

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył ww. oświadczenie 

 
Zgodnie z art. 24aa. u.p.z.p.  Zamawiający zastrzega możliwość  dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunkiudziału w postępowaniu. 

 
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń następujacych  
dokumentów: 

2) W zakresie spełnienia warunku określonego w pkt   10.2.2 niniejszej SIWZ): 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej 
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w 

wymaganej wysokości (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 

będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.  
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Oraz  

b) Dowody potwierdzające, że uługi wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do 
oferty, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert 

3) Zgodnie z art. 22a u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

4)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

5)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt. 1) i 8) 
u.p.z.p. 

6)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

7)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3), nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.9.2. i 9.3. IDW 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
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wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich), 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców 

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 

nich), 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich) 

7. Stosownie do treści § 7 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 
z późn. zm.): 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 
11.6.2)-3) składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

b) W zakresie pkt [11.6.1)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) Dokumenty, o których mowa w 11.7.1)a) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) Dokument, o którym mowa w 11.7.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia  zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 
10.3 niniejszej   IDW,  dla każdego z partnerów osobno. 
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2. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także 
sytuacja ekonomiczna i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 

3. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia).  

4. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. 
Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

5. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie 
wiązać wszystkich Partnerów. 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
niniejszego zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum  
i zawrzeć umowę cywilno-prawną regulującą współpracę tych Wykonawców  
i przedłożyć ją Zamawiającemu. Taka umowa cywilno-prawna powinna zawierać 
w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące: 

1) Określenia celu i przedmiotu umowy 

2) Oznaczenia czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

3) Ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego 
umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
partnerów razem i każdego z osobna  

4) Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów względem 
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 

5) Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek partnera 
Konsorcjum do czasu wykonania zamówienia 

6) Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego 
partnera 

7) Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

13. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium  
w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN) 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (tekst jedn. Dz. U 2014 r. poz. 275 oraz z 2015 
r. poz.978 i 1240). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub 
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie 
z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, 
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia 
przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją i/lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: 

(i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 
i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez  wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub 

(ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie, lub 

(iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub 

(iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

g) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną 

„za zgodność z oryginałem” – przez osoby odpowiednio upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach 
należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. 
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4. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert.  

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p. 

6. Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania Oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;  

3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

▪ Informacje ogólne. 

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

▪ Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania nie później niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie 
później niż przed datą zawarcia umowy. 

▪ Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
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a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

5) W przypadku wniesienia  w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 
i/lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) ważności w 100% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni 
po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla niniejszego 
kontraktu na usługi, tj. do dd-mm-rr, 

f) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, 
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g) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

h) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

9) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

10)  Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru Wykonawcy w formach 
wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie 
z treścią Części II SIWZ). 

15. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

16. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione 
lub kopię takiego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie za zgodność z 
oryginałem 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą IDW, formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 
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8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297, §1: 
„kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format 
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu 
A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo lub ręcznie. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) 
Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o 
firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 
Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron z informacjami, które nie 
mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 
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b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji 

zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

3 do niniejszej IDW,  

d) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług sporządzony na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW 

e) Wykaz personelu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do niniejszej IDW 

f) Dokumenty dotyczące „case study” i „koncepcja kampanii” 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

j) Wyjaśnienia dotyczące wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje 
(jeżeli dotyczy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z zapisami art. 8 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
u.p.z.p. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie 
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych 
na dzień składania ofert  oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu  
a oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

17. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

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

2) 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. 

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

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

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest 
specyfikacja.  

2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści 
SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. 
O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację 
na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 
38 ust. 4a u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

18. Zebranie Wykonawców. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający zamieści na własnej 
stronie internetowej. 

3. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia na własnej stronie 
internetowej. 

19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pani Iwona Bolt tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 23, 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia 
Krzyczyńska, tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00 . 

20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Sekretariacie Zakładu 
Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  06.02.2018 r. do godz.  11:15 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

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

Oferta w postępowaniu na:  

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

Nie otwierać przed dniem: 06.02.2018  roku godzina 11:30 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

22. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, 
przy ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

W dniu  06.02.2018 r. o godz.  11:30 

23. Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny całej oferty; 
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4) terminu wykonania zamówienia; 

5) okresu gwarancji; 

6) warunków płatności zawartych w ofertach; 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  

5. Na Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach 

24. Zwrot oferty. 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwróci ofertę niezwłocznie bez 

otwierania. 

25. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje 
utraty wadium. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonane będzie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

26. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową 

3.  Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, 
nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1830 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
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5.  W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych 
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku 
akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na 
Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na 
etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów 
i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 
2164 z późn. zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust. 2 Ustawy 
o o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.). 
Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała 
budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego IDW. 

7.  Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

27. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
i ich znaczeniem oraz w poniższy sposób będzie oceniać oferty w przypadku 
poszczególnych kryteriów: 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1 Cena (c) 60% 
2 Jakość case study (JCS) 20% 

3 Jakość koncepcji kampanii 20% 
 

1) Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. 

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

3. 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 

 

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

C =  
COMIN 

X 60 
COB 
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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 komunikacyjnych dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

Opis: 

Zakład Utylizacyjny przygotowuje swoją priorytetową inwestycję, która jest kluczowa dla 

realizacji  trzech 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, na co wpływ 

ma prowadzona od 2011 roku selektywna zbiórka odpadów bio i jej wzrastająca 

rokrocznie efektywność.  

• wizerunkowego, czyli podkreślenie korzyści  (z perspektywy zwykłego człowieka) 

jakie wynikają z prowadzenia bezpiecznej i odpowiedzialnej gospodarki odpadami, 

czyli nie tylko zagospodarowywanie, ale przede wszystkim odzysk surowców i w 

przypadku tej inwestycji produkcja kompostu. 
 

Obecnie kompleks kompostowni, o rocznej zdolności przerobowej 80 000 Mg, obejmuje 

kompostownie kontenerową typu KNEER, zamkniętą kompostownię tunelową (bioreaktor), 

plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Dotychczas do 

kompostowania kierowane były odpady biodegradowalne pochodzące z sortowni odpadów 

zmieszanych oraz odpady zielone i „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 

tunelowej na około 3 – 4 tygodnie, gdzie rozpoczyna się intensywna biodegradacja w procesie 

tlenowym. Po tym czasie konieczny jest 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. Wszelkie anomalie pogodowe również mogą sprzyjać intensyfikacji uciążliwości 

odorowych (długotrwały mróz, upał, opady). 

JCS =  
JCSB 

X 20 
JCSMAX 
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Dlatego też inwestycją, która jest obecnie najbardziej istotna dla poprawy komfortu życia 

mieszkańców okolicznych dzielnic, a jednocześnie zwiększy moce przerobowe 

kompleksu (co jest pożądane ze względu na zwiększającą się z roku na rok efektywność 

zbiórki odpadów „bio” u źródła), 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 realizowana, tak by w 2018 roku rozpoczęła się 
budowa instalacji a jej rozruch planowany jest na 2019 roku.  

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. 

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

2) Zamawiający w kryterium „Jakość case study” może przyznać max 29 pkt. 
według następującej skali punktowej: 

a) adekwatność przeprowadzonej analizy sytuacji wyjściowej: 0 - 15 pkt., 

 szczegółowa analiza (ujęta syntetycznie) weryfikująca przytoczony case 
zakładu, nakreślająca tło sytuacji, przygotowane w oparciu o szereg 

weryfikowalnych źródeł: 0 – 7 pkt.: 

• liczba weryfikowalnych źródeł: 0-3 pkt. 

✓ 0-2 źródła – 0 pkt; 

✓ 3-4 źródła – 1 pkt.  

✓ 5-6 źrodeł - 2 pkt. 

✓ 7 i powyżej – 3 pkt. 

• brak analizy SWOT – 0 pkt. 

• zawiera analizę SWOT – 1 pkt. 

• analiza w formie diagramu – 1 pkt. 
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• analiza w formie macierzy z punktami – 2 pkt. 

 sprecyzowanie grup docelowych: 0 – 2 pkt. 

✓ 0 - 3 grupy – 0 pkt. 

✓ 4- 5 grup – 1 pkt. 

✓ 6 i powyżej – 2 pkt. 

-  wskazanie kluczowych interesariuszy: 0 -2 pkt. 

✓  0 - 3 interesariuszy – 0 pkt. 

✓ 4- 5 interesariuszy – 1 pkt. 

✓ 6 i więcej interesariuszy – 2 pkt. 

 

 zdefiniowanie celów dla komunikacji: 0 - 2  pkt.: 

✓ 0 – 2 cele – 0 pkt. 

✓ 3- 4 cele – 1 pkt. 

✓ 5 i powyżej – 2 pkt. 

 

 spójność wniosków i rekomendacji, podanie argumentacji na 

potwierdzenie proponowanych działań: 0 – 2 pkt, 

• brak wniosków i rekomendacji - 0 pkt,  

• wnioski i rekomendacje  mało precyzyjne - 1 pkt,  

• wnioski i rekomendacje przedstawione w sposób klarowny i 
prezycyjny-  2 pkt, 

b) oryginalność koncepcji proponowanych działań: 0 - 5 pkt, 

 koncepcja kreatywnie odpowiadająca na potrzeby Zamawiającego: 0 - 3 

pkt., na co składają się następujące elementy:  

• koncepcja zawiera propozycje niestandardowych (nie stosowanych 
do tej pory przez Zamawiającego)  działań public relations – 1 pkt, 

• koncepcja zawiera propozycje działań dedykowanych grupie 
docelowej – mieszkańcy najbliższego otoczenia – 1 pkt,  

• duża intensywność proponowanych działań public relations – 1 pkt; 

 adekwatność proponowanych działań do potrzeb Zamawiającego, czy 
pomysły zaprezentowane przez Oferenta są odpowiedzią umożliwiającą 

realizację celów i czy są mierzalne – 0-2 pkt.:  

• umożliwiają realizację celów – 1 pkt,  

• są mierzalne – 1 pkt. 

c) dostosowanie proponowanych działań do poszczególnych grup docelowych 

/ interesariuszy: 0 - 9 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 proponowanych działań do grup docelowych – 0-3 pkt. 
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• dostosowanie kanałów do grup docelowych – 0 - 3 pkt. 

 sprecyzowanie kluczowych komunikatów do poszczególnych grup 

docelowych / interesariuszy : 0-3 pkt.: 

✓ 0 – 1 komunikat na grupę – 0 pkt. 

✓ 2 – 3 komunikaty na grupę – 1 pkt. 

✓ 4 – 5 komunikatów na grupę – 2 pkt. 

✓ 6 i więcej – 3 pkt. 

 

5. Sposób oceny ofert w kryterium „Jakość koncepcji kampanii”. 

1) Oferty w kryterium „Jakość koncepcji kampanii” zostaną ocenione według wzoru: 

  

 

gdzie:  

JKK 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Jakość 
koncepcji kampanii" 

JKKB Ilość punktów przyznanych za jakość koncepcji kampanii oferty badanej 

JKKMAX 
Najwyższa ilość punktów przyznanych za jakość koncepcji kampanii 
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

 

2) Metodologia realizacji zadania „koncepcja kampanii”. 

 

Propozycja kampanii informacyjno-edukacyjnej dla Zakładu Utylizacyjnego. 

Opis: 

Zakład Utylizacyjny po rozbudowie systemu odgazowania oraz likwidacji placu 
dojrzewania kompostu osiągnął zauważalną przez mieszkańców poprawę  
w odczuciu odorowości. Aby budować pozytywne skojarzenia (co jest istotne  
z punktu widzenia wizerunku), a co jest także zgodne z realizacją przyjętej strategii 
przekształcania się w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu Zakład inicjuje 
kampanię edukacyjną służąca zmianie świadomości wśród mieszkańców czym są 
odpady (idea: z coś niepotrzebnego na „przydatny surowiec”) i edukowaniu 
mieszkańców w zakresie ograniczania powstawania odpadów. 

 

Zadanie: 

Wykonawca opracuje do akceptacji Zamawiającego koncepcję trzymiesięcznej 
kampanii zgodnej z powyższymi założeniami, która będzie edukowała mieszkańców 
Gdańska w zakresie postępowania z odpadami ze szczególnym naciskiem na 
wydzielanie ze strumienia  odpadów, odpadów biodegradowalnych, tak by móc  
w kontekście tej kampanii informować też o roli Zakładu jako centrum odzysku  
i recyklingu, roli inwestycji w procesie optymalizacji procesu kompostowania. Koszt 
proponowanej kampanii nie może przekroczyć 70 000 PLN netto. 

JKK =  
JKKB 

X 20 
JKKMAX 
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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 koszty jego realizacji  nie mogą być uwzględniania w wycenie usług  

w niniejszym zamówieniu publicznym. W przypadku wyboru Wykonawcy, 

wykorzystany może być jednak jego pomysł kreatywny na kampanię.  

 

1) Dokument dotyczący „koncepcji kampanii” należy złożyć wraz z ofertą.  

2) Zamawiający w kryterium „Jakość case study” może przyznać max 29 pkt. 
według następującej skali punktowej: 

a) adekwatność przeprowadzonej analizy sytuacji wyjściowej: 0 - 15 pkt., 

 szczegółowa analiza (ujęta syntetycznie) weryfikująca przytoczony case 
zakładu, nakreślająca tło sytuacji, przygotowane w oparciu o szereg 

weryfikowalnych źródeł: 0 – 7 pkt.: 

• liczba weryfikowalnych źródeł: 0-3 pkt. 

✓ 0-2 źródła – 0 pkt; 

✓ 3-4 źródła – 1 pkt.  

✓ 5-6 źrodeł - 2 pkt. 

✓ 7 i powyżej – 3 pkt. 

• brak analizy SWOT – 0 pkt. 

• zawiera analizę SWOT – 1 pkt. 

• analiza w formie diagramu – 1 pkt. 

• analiza w formie macierzy z punktami – 2 pkt. 

 sprecyzowanie grup docelowych: 0 – 2 pkt. 

✓ 0 - 3 grupy – 0 pkt. 

✓ 4- 5 grup – 1 pkt. 

✓ 6 i powyżej – 2 pkt. 

-  wskazanie kluczowych interesariuszy: 0 -2 pkt. 

✓  0 - 3 interesariuszy – 0 pkt. 

✓ 4- 5 interesariuszy – 1 pkt. 

✓ 6 i powyżej interesariuszy – 2 pkt. 

 

 zdefiniowanie celów dla komunikacji: 0 - 2  pkt.: 

✓ 0 – 2 cele – 0 pkt. 

✓ 3- 4 cele – 1 pkt. 

✓ 5 i powyżej – 2 pkt. 

 

 spójność wniosków i rekomendacji, podanie argumentacji na 
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potwierdzenie proponowanych działań: 0 – 2 pkt, 

• brak wniosków i rekomendacji - 0 pkt,  

• wnioski i rekomendacje  mało precyzyjne - 1 pkt,  

• wnioski i rekomendacje przedstawione w sposób klarowny i 
prezycyjny-  2 pkt, 

b) oryginalność koncepcji proponowanych działań: 0 - 5 pkt, 

 koncepcja kreatywnie odpowiadająca na potrzeby Zamawiającego: 0 - 3 

pkt., na co składają się następujące elementy:  

• koncepcja zawiera propozycje niestandardowych (nie stosowanych 
do tej pory przez Zamawiającego)  działań public relations – 1 pkt, 

• koncepcja zawiera propozycje działań dedykowanych grupie 
docelowej – mieszkańcy najbliższego otoczenia – 1 pkt,  

• duża intensywność proponowanych działań public relations – 1 pkt; 

 adekwatność proponowanych działań do potrzeb Zamawiającego, czy 
pomysły zaprezentowane przez Oferenta są odpowiedzią umożliwiającą 

realizację celów i czy są mierzalne – 0-2 pkt.:  

• umożliwiają realizację celów – 1 pkt,  

• są mierzalne – 1 pkt. 

c) dostosowanie proponowanych działań do poszczególnych grup docelowych 

/ interesariuszy: 0 - 9 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 proponowanych działań do grup docelowych – 0-3 pkt. 

• dostosowanie kanałów do grup docelowych – 0 - 3 pkt. 

 sprecyzowanie kluczowych komunikatów do poszczególnych grup 

docelowych / interesariuszy : 0-3 pkt.: 

✓ 0 – 1 komunikat na grupę – 0 pkt. 

✓ 2 – 3 komunikaty na grupę – 1 pkt. 

✓ 4 – 5 komunikatów na grupę – 2 pkt. 

✓ 6 i więcej – 3 pkt. 

 

28. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 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 
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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 późn. 
zm.);  

2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 
u.p.z.p.lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 
27.1.chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postepowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiajcy może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, októrych mowa w pkt. 
27.1. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

29. Uzupełnienie oferty.  

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy, do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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30. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 
1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została 
poprawiona. 

 
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 
wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 
ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

31. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8)   u.p.z.p. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

32. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

33. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
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3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę, albo imię i nazwisko,  
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia,, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w 32.3.1) i 32.3.4), na stronie internetowej 

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrebnym pismem zostanie 
Wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Urzędzie 
Publikacji Unii Europejskiej. 

34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia.  

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;  

2. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

3. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

4. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i 
w trybie wskazanych w części II niniejszej SIWZ.  

5. jest nieważna: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 
SIWZ.  

8. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć: 
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a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności  na kwotę 

150.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,  bez ograniczenia liczby zdarzeń.  

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 
powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. 

b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 

c) umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 12.7 niniejszej IDW,  
w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których 
oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 
Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
oraz zatrzymaniem wadium. 

9. W terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu 
efektywnie zaplanowany w czasie haromonogram rzeczowo-finansowy realizacji 
kontraktu sporządzony na podstawie wymagań Zamawiającego oraz wykazu cen 
stanowiącego załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy. 

35. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  
w sytuacjach określonych w art. 93 u.p.z.p. . 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  
w przypadku nie otrzymania dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

36. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów u.p.z.p.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. Odwołanie 
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wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu, w następujących terminach: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 u.p.z.p zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób, 

2) 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej, 

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 35.2.1) i 35.2.2) – 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 
u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie i/lub pisemnie 
i/lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje elektronicznie lub faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w u.p.z.p. 

38. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 

39. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 3 Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w 
realizacji zamówienia 

4.  Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 
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5.  Załącznik nr 5 Wykaz personelu 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 
15 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI:  

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/PN/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT 
(netto):...............................PLN 
(słownie:....................................................PLN) 

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 dotycz 

plus należny podatek VAT ..... % w wysokości.........................PLN          
(słownie: …………………………………PLN)  

co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) 
(brutto):..............................PLN (słownie: 
...................................................PLN) 

 

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia, 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,  

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z 
treścią pkt. 13 IDW, 

8) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

10)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), [żadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]3 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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od do 

1    

2    

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]4:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

1  

2  

12) Oferta została złożona na [.................]5 ponumerowanych stronach. 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

                                                 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 2 - Wzór – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  

 

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/PN/2018 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

 

WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta złożona przez6: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  tekst jednolity 

zwanej dalej ustawa Pzp,  

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Public 

Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia: 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

oświadczam/oświadczamy, co następuje: 
 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

                                                 
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp. 
 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 
PODPIS: 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania 
niniejszego wniosku w 

imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku 
w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

*wykonawca skreśla niepotrzebne 
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Załącznik nr 3 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 

zasobów 

Na:  

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/PN/2018 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta złożona przez7: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Ja……………………………………………………*, działając w imieniu 
……………………………..** zobowiązuję się do oddania …………………………….***  
do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonywanie usług PR wraz 
z edukacją ekologiczną  

 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 
* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie  
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby  
*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby  
**** - odpowiednio wpisać: : zdolności techniczne lub zawodowe i/lub sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa  
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 występuje tylko w swoim imieniu, 
wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu 
podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania 

                                                 
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo 
występowania w imieniu tego podmiotu. 
 
 

PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania 

niniejszego wniosku w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku 
w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

*wykonawca skreśla niepotrzebne 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu zrealizowanych lub realizowanych usług 
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Na:  

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  1/PN/2018 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta złożona przez8: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

LP 
WARTOŚĆ 
(BRUTTO) 

PRZEDMIOT 

DATA 
WYKONANIA 

(OKRES 
REALIZACJI) 

PODMIOT, NA 
RZECZ KTÓREGO 

USŁUGA 
ZOSTAŁA 

WYKONANA 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

...  

   

                                                 
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć dowody, że wyspecyfikowane 
usługi zostały wykonane należycie 

 
PODPIS: 

 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania 
niniejszego wniosku w 

imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku 
w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

*wykonawca skreśla niepotrzebne 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu personelu 

Na:  

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia 

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  /PN/2018 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta złożona przez9: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

LP 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE 

DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

ZAKRES 

WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 

PODSTAWA DO 

DYSPONOWANIA 

OSOBAMI 

1  

 

koordynator 

współpracy (key 

account manager) 

(Samodzielnie / osoba 

zostanie udostępniona przez 

inny podmiot) 

…………………………………

…………………………………

……* 

2  

 

specjalista ds. 

public relations i 

promocji 

(Samodzielnie / osoba 

zostanie udostępniona przez 

inny podmiot) 

…………………………………

…………………………………

……* 

3  

 

grafik komputerowy 

(Samodzielnie / osoba 

zostanie udostępniona przez 

inny podmiot) 

…………………………………

…………………………………

……* 

 

Uwaga! 

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 

 

                                                 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania 

niniejszego wniosku w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku 
w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

*wykonawca skreśla niepotrzebne 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZEŚĆ II - PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA 
NR: ..........…………….............. 

 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

Public Relations wraz z edukacją ekologiczną dla projektu pn.:„Budowa 
hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”, ubiegającego się  
o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zwanego dalej 

projektem 
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Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w Gdańsku pomiędzy:  
 

Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. 
Jabłoniowej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, kapitale zakładowym 
w wysokości 12.092.000 zł,  zarządzie 3 osobowym, 

zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez : 
………………………… -   
………………………… -  
 
a 
 

imię i nazwisko ...................... zamieszkałym ....................., legitymującym się 

dowodem osobistym ............................. nr ...., seria......................... wydanym przez 

...................... ważnym do dnia ........................, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą .............. na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez ........ pod numerem .................numer NIP ................... 

lub 

firma ..................... z siedzibą ..............., adres .............., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez .............. Sąd Rejonowy w ..................... Wydział 

Gospodarczy ........ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….............,  

NIP .................., kapitale zakładowym w wysokości: ………………………………………zł, 

reprezentowanym przez .................. (zgodnie z wypisem z KRS) 

 

zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................
........ 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j.: Dz. U. z 2017 r, poz.1579 t.j.), na podstawie oferty Wykonawcy 
z dnia....................................………………………………………………………………… 
 

Interpretacja 

§1 
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Część I SIWZ. 
2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ. 
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, wymienionych 
w pkt 1) – 3) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, 
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie  
w dokumentach wymienionych powyżej we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy maja charakter informacyjny 
i nie mają wpływu na interpretację niniejszej umowy. 

 

Przedmiot Umowy 
§2 
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Public 
Relations związanych z promocją udziału Unii Europejskiej w charakterze 
donatora projektu pn.:„Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie 
istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 
oraz podstawowa edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 
surowcowych i komunalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie  
w rejonie obsługi Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o.   

2. Usługi, o których mowa w ust.1, będą świadczone w celu realizacji opisanego 
wyżej projektu, w związku z realizacją poniżej wymienionych kontraktów: 
1) Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, 

jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku:  

2) Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku – roboty budowlano montażowe. 

3) Dostawy sprzętu do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – kontrakt na 
dostawy 

3. Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne, realizowane przez Wykonawcę 
w ramach niniejszej Umowy będą obejmować w szczególności: 

 

a) Podstawowe zadania informacyjne, promocyjne i edukacyjne 

przedsięwzięcia:  
1)   Projekt i wykonanie materiałów reklamowych 
2)   Utworzenie strony www 
3)   Organizacja konferencji  
4)   Przygotowanie materiałów audiowizualnych 
5)   Bieżąca rejestracja procesu budowy 
6)   Projekt i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 

 
4. Szczegółowy zakres usług i zadań, będących przedmiotem niniejszej Umowy,  

a także uprawnień Wykonawcy i obowiązków Zamawiającego, określony został 
w dokumencie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) – Opisie przedmiotu 
zamówienia oraz w odpowiadającym mu szczegółowym haromonogramie 
rzeczowo-finansowym realizacji Umowy, sporządzonym przez wykonawcę  
w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, po jego 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5. Działania informacyjne i promujące będą prowadzone przez cały okres 
realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem istotnych dat i etapów 
realizacji projektu. 

6. W sytuacji jakiegokolwiek konfliktu bądź sporu powstałego w związku  
z realizacją niniejszej Umowy, a zaistniałego pomiędzy jedną ze Stron niniejszej 
Umowy a osobą trzecią, Wykonawca będzie reprezentował stanowisko 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia niezależnych działań  
w zakresie promocji projektu i edukacji ekologicznej, których celem będzie 
wspieranie usług Wykonawcy prowadzonych w ramach niniejszej Umowy. 

 

 

Termin wykonania 
§3 

1.  Maksymalny okres wykonania Umowy będzie wynosił 15 miesięcy licząc od 
daty podpisania Umowy. 

2. W przypadku przedłużenia robót budowlanych polegających na „Projektowaniu 
i budowie hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – 
roboty budowlano montażowe” umowa może zostać wydłużona o okres nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Na okres realizacji umowy składać się będą następujące etapy: 



  

46 

 

1) etap wstępny zakończony zatwierdzeniem przez Zamawiającego Raportu 
Wstępnego, który winien zostać przedłożony przez Wykonawcę do 30 dni od 
podpisania niniejszej Umowy, 

2) etap właściwej realizacji Umowy, zakończony zatwierdzeniem Raportu 
Końcowego, który winien zostać przedłożony przez Wykonawcę nie później niż 
21 dni przed upływem ………….dni (harmonogram zamawiającego) od 
podpisania niniejszej umowy. 

Wynagrodzenie 

§4 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

Kwotę …………………………… PLN  
(słownie ………………………………)  
plus należny podatek VAT wg stawki … % w wysokości ………. (PLN) 
(słownie:  …………………………………)  
Co stanowi łączne kwotę……... PLN  
(słownie: ………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną 
przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację niniejszej Umowy.  

4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5. Kwota wynagrodzenia nie ulegnie zmianie w przypadku wydłużenia terminu 
realizacji umowy na zasadach określonych w §3 ust. 2. 

 
Zasady płatności 

§5 
1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w następujących kwotach: 

a. Z tytułu realizacji etapu wstępnego, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt 1 
niniejszej umowy kwotę stanowiącą równowartość 5% wynagrodzenia 
opisanego w §4 ust. 1 niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT) tj. kwotę 
……… 

2. Z tytułu realizacji etapu właściwego realizacji umowy, o którym mowa w §3 

ust. 3 pkt 2, niniejszej umowy kwotę stanowiącą równowartość 95% 
wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (wraz z podatkiem 
VAT) tj. kwotę ……. Płatna będzie kwartalnie w równych transzach, w formie 
Płatności Przejściowych, ustalanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
każdorazowo po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu 
Kwartalnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4). 

3. Stawka podatku VAT,  zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych 
według przepisów prawa polskiego, dotyczących podatku VAT, obowiązujących 
na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4. Suma wszystkich płatności nie może przekroczyć kwoty określonej w §4 ust. 1 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 
……………………… w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie 

faktur spełniających następujące warunki: 
a) Wykonawca wystawiać będzie faktury w PLN, obejmujące poszczególne 
kwartalne płatności, opiewające na wartości stanowiące koszt kwalifikowany, 
współfinansowany z POIiŚ, które zostaną wypłacone w PLN na rachunek  
Wykonawcy. 
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b) Niezależnie od faktur, o których mowa w lit. a, Wykonawca w każdym 
przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, wystawi osobne faktury opiewające na 
wartość stanowiącą koszt niekwalifikowany, 

8. Wykonawca przedkładając faktury obejmujące poszczególne płatności dołączy 
do nich potwierdzenia zapłaty na rzecz  podwykonawców. W przypadku nie 
dokonania płatności na rzecz podwykonawców w przewidzianym terminie 
Zamawiający wstrzyma kolejną płatność na rzecz Wykonawcy do czasu zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców, o których mowa w §11 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

9. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

10. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, 
(raporty okresowe, dokumentację księgową, etc.) w takiej formie i w takim 
stopniu szczegółowości, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i 
zweryfikowania kwoty wystawionej faktury. 

 

Raporty Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca w ramach prowadzenia sprawozdawczości i raportowania procesu 
promocyjnego projektu jest zobowiązany: 

1) przedkładać raporty i sprawozdania zgodnie z zasadami opisanymi w 
załączniku nr 2 do niniejszej Umowy  

2) uwzględniać uprawnienie Zamawiającego do dokonywania zmian 
dotyczących formy, treści, rodzaju, zawartości bądź procedury i terminów 
przekazywania raportów w zakresie nieuregulowanym przez w/w instytucje. 
3) przedłożyć Raport Wstępny w terminie do 30 dni od podpisania Umowy, 
będący raportem otwarcia, według zasad określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszej Umowy. 
4) Przedkładać Raporty Kwartalne (przejściowe), w terminie do 7 dni po 
zakończeniu danego kwartału, które zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu 
w zakresie zgodności rachunkowej przy równoczesnym zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego ich zgodności merytorycznej, będą podstawą do wypłaty 
wynagrodzenia za pracę Wykonawcy na podstawie Okresowego Świadectwa 
Płatności oraz rozliczenia z jego działania.  
5) Przedłożyć Raport Końcowy dla niniejszej Umowy nie później niż 21 dni 
przed terminem wykonania Umowy, według zasad określonych w załączniku 
nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Raporty będą przedkładane do Inżyniera Kontraktu. Raporty dostarczane do 
Inżyniera Kontraktu zostaną sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach 
pisemnych (w formie dokumentu pisanego drukowanego) w języku polskim 
oraz w 2 egzemplarzach  w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD  

3. Inżynier Kontraktu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie 
do 14 dni od dnia otrzymania każdego z raportów, powiadomi Wykonawcę  
o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyn ich 
odrzucenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów  
w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za 
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przygotowania dodatkowych 
raportów przez Wykonawcę w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

6. Inżynier Kontraktu jak i Zamawiający może wydać polecenie dokonania zmiany 
i/lub dostosowania wzorów raportów odpowiednio do wymagań 
Zamawiającego i/lub instytucji zarządzających i/lub uczestniczących w 
procesie realizacji projektu. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
§ 7 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy 
wniósł  całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
…………….(zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy).  

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi: ……………. (słownie:….) tj. 5% 
kwoty, o której mowa w §4 ust 1. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 
30 dni od dnia wykonania umowy i uznania umowy przez Zamawiającego za 
należycie wykonaną. 

4. Przez uznanie umowy za należycie wykonaną rozumie się przyjęcie przez 
Inżyniera Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym Raportu Końcowego. 

 

Ryzyko i odpowiedzialność 
§ 8 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy 
dostarczył Zamawiającemu umowę ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności 

cywilnej) na kwotę 150.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (bez 
ograniczenia liczby zdarzeń), zawartą w imieniu Wykonawcy i ubezpieczenie te 
w podanej wyżej wysokości będzie utrzymywał przez cały okres trwania 
Umowy. 

2. W okresie realizacji Umowy Wykonawca po zapłaceniu każdej składki 
ubezpieczeniowej, lub przedłużeniu polis, o których mowa w ust. 1,  przedłoży 
dowody płatności Zamawiającemu.  

3. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku opisanego  ust 2 
niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej, określonej w §15 ust. 3 niniejszej Umowy.  

 
Przepływ informacji 

§ 9 
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie 

lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane 
w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego, w szczególności 
wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest ……………….., 
zwany dalej Przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem Umowy oraz 
przekazywana za pomocą faksu, drogą elektroniczną, osobiście 
lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, na adresy 
wymienione poniżej: 

Dla Zamawiającego: 

Nazwisko: <...................................> 

Adres: <ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska> 

Telefon: <+48 58 326 01 00> 

Fax.: <+48 58 322 15 76> 

e-mail: <zut@zut.com.pl>  

Dla Wykonawcy: 

Nazwisko: ................................................. 

Adres: ................................................. 

Telefon: ................................................. 
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Fax.: ................................................. 

e-mail: ................................................. 

 
4. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być 

każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 
5. Każde polecenie Przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie 

Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie 
potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od jego 
przekazania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Przedstawiciela 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie 
Przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza uprawnienia Przedstawiciela 
Zamawiającego lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania 
polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, 
Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia 
Zamawiającego, przekazując kopie powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla Przedstawiciela 
Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. 
Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną. 

8. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 6 - 7, nie uchybia prawu 
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych 
lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

 

 
 

 
 

 
Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 

§ 10 
1. Wykonawca może realizować Umowę w ramach konsorcjum, w skład którego 

wchodzą Partnerzy wykazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację niniejszej Umowy. 

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę w ramach konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez 
Wykonawcę rozumie się również Partnerów wchodzących w skład konsorcjum, 
wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu 
nie wynika inaczej.  

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym 
spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu 
wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. Lider 
upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności 
od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i Wykonawców imieniu 
wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. 
Liderem, o którym mowa w ust. 3 będzie  ………………………………………… 

4. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem 
Wykonawców (Partnerów).  

5. W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowiązany jest 
do przedłożenia Umowy Konsorcjum, nie pozostającej w sprzeczności 
z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o których mowa w §1, 
najpóźniej przed podpisaniem niniejszej umowy.  
Niedopełnienie wskazanego wyżej obowiązku będzie skutkować odstąpieniem 
przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 
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Podwykonawstwo 

§ 11 
1. Dla prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca może zlecić wykonanie 

części usług podwykonawcom. 
2. Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części 

usług osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą. 
3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio 

uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części 
zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie 
wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc 
od dnia otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy 
udzielenia zgody. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 
swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub 
zaniedbania samego Wykonawcy. 

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez 
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać 
powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

 
Specjaliści 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług objętych niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie, 
zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania niniejszej umowy 
Kluczowych Specjalistów, wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do 
niniejszej umowy.  

3. Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, 
przedstawionych w Załączniku nr 3 do Umowy. Zmiana powyższa musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i będzie możliwa jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą każdego nowego 
Kluczowego Specjalistę.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów 
w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; 
2) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających 

z Umowy; 
3) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.). 
5. Zamawiający może ponadto zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego  

Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich  
obowiązków wynikających z Umowy. W takim wypadku Wykonawca w terminie 
do 10 dni od daty otrzymania wezwania w tej sprawie przedłoży propozycję 
nowego specjalisty spełniającego wymagania określone w ust. 6. 
Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do tak złożonej propozycji. 

6. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi 
posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji 
zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy, określone dla danego 
specjalisty w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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7. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie  
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia obecności Kierownika Zespołu –
w biurze Wykonawcy, na każde wezwanie Zamawiającego, przez cały okres 
realizacji niniejszej umowy, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.  

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie do innych 
specjalistów, w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji powiększenia 
składu Kluczowych Specjalistów. 

 

Urlopy 
§ 13 

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym 
Specjalistom na następujących warunkach: 
1) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego; 
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych 

Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem; 

3) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu 
muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajdują odpowiednie 
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 6 . 

 
 

 Kary umowne 
§ 14 

1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej 
odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania, nie krótszy niż 7 dni, 
z zaznaczeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 
będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy  
z terminem natychmiastowym. 

2. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z Umowy, z wyłączeniem obowiązków określonych 
w § 8 ust. 2, § 12 ust. 8, § 17 ust. 3, § 18 ust. 1 i 3 i § 19 ust. 1, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy jego wykonania i zapłacenia kary umownej w 
wysokości stanowiącej równowartość 0,05 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem 
VAT),  
o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień  opóźnienia, nie więcej jednak niż 
10 % wynagrodzenia. 

3. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej, w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia 
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek. 

4. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 12 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej, w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % 
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
taki przypadek. 

5. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 17 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej, w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % 
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
taki przypadek. 

6. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 18 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 



  

52 

 

zapłaty kary umownej, w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % 
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
taki przypadek. 

7. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w  
§ 19 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej, w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia 
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek. 

8. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 2-6 mogą być 
potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej 
przysługującej Wykonawcy transzy płatności. 

9. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, wyniesie 
więcej niż równowartość 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT),  
o którym mowa w §4 ust.1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może 
odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 1 lub ust. 8 
Stronie odstępującej od umowy druga Strona  zobowiązana jest do zapłaty 
kwoty stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), 
o którym mowa w § 4 ust.1 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej o 
której mowa w zdaniu pierwszym winna nastąpić w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych. 

 

Rozwiązanie umowy 
§ 15 

1. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem 
wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca: 
1) w przewidzianym w umowie terminie nie przedłoży stosownego Raportu 

wstępnego, zgodnie z postanowieniami § 6 ust.1 pkt.3. 
2) podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej umowy na 

zasadach sprzecznych z opisanymi w § 11.  
3) staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi 
przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu 
zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest 
jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które 
(według obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek  
z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń 

4) przekaże lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie 
jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu 
wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:  
a) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub 
b) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci 

wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Umową  
5) jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub 

Podwykonawców przekaże lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio 
jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie, jak opisano 
powyżej. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie Personelu 
Wykonawcy nie uprawnia do rozwiązania Umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na zasadach 
określonych wyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 
równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa 
w § 4 ust.1 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej 
winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy. 

 

Zmiany treści umowy 
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§ 16 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych  
w ust. 2-8.  

2. Zmiana może obejmować: 
a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim)  

b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług,  

c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem 
usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z 
celem i zasadami realizacji Projektu,  

d) zmianę określoną w § 4ust. 5, wynikającą ze zmiany procentowej stawki 
podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem umowy,  
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

e)  zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) zmiany spowodowane zmianą wynagrodzenia wynikającego z aktualizacji 
stawek jednostkowych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych opublikowany w komunikacie Prezesa GUS za rok 
poprzedni, przy czym zmiany te są możliwe od dnia 01.02.2018 r.  

g) Zmiany wynikające ze 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1456 ze zmianami), przy czym strony zgodnie ustalają, ze przyjmują 
wysokość minimalnego wynagrodzenia na poziomie kwoty  opublikowanej 
na rok 2018 r. w wysokości  2100 zł oraz zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 
Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

h) Zmiany o których mowa w ust. f) i g) 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. 

3. Zmiany, poza wyjątkiem opisanym w ust. 2 lit. a) mogą być wprowadzona jedną 
z następujących metod: 
 

a)  Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji 
zmiany, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres 
realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób 

będzie korzystna dla Zamawiającego,  

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie 
jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, i która w razie przyjęcia 
pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy 
lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli 
konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych 
Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany 
prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 
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4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą 
wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  
a) opis proponowanej zmiany, 

b) zakres proponowanej zmiany,  
c)   szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin 

realizacji Przedmiotu umowy, oraz 

d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy 
wraz z uzasadnieniem.  

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od 
przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję 
zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane  
w ust. 3.  

6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5 bez reakcji Stron, traktuje się, 
iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

7. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie 
postanowienia ust. 5-6. 

8. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego 
w § 3 ust. 1 lub zwiększenia kwoty określonej § 4 ust. 1 przy przyjęciu, których 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna 
oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.  

9. Kwota o której mowa w § 4 ust. 1 zostanie skorygowana w związku  
z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  

a) w stosunku do usług, które są pomijane – zostanie zmniejszona  
o wartość nie wykonanych usług, ustaloną na podstawie oferty złożonej 
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy, o ile takie w 
ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami 
rynkowymi za usługi nie wykonane w ramach zmiany.  

10. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 
sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.  

11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1- 10 jest 
nieważna.  

 
Dokumenty Zamawiającego udostępniane Wykonawcy  

§ 17 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania 
niniejszej Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. 
W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego 
skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz 
sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 
konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust 3 , Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w §14 ust. 5 

 
Personel Wykonawcy 

§ 18 
1. Wykonawca nie będzie rekrutował ani próbował rekrutować swojego Personelu 

spośród pracowników Zamawiającego. 
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2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust 1, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 6.  

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wobec swojego personelu zobowiązany 
jest: 
1) opłacać specjalistów zatrudnionych dla świadczenia usług w ramach 

niniejszej Umowy, 
2) zapewnić regularne wynagrodzenie zgodne z zawartymi umowami, 
3) zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty 

podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży 
lokalnych, 

4) zapewnić Personelowi obsługę biurową i administracyjną. 
 

 

 
 

Prawa autorskie 
§ 19 

1. Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu, przez które rozumie się 
zatwierdzenie konkretnego utworu zrealizowanego w celu wykonania umowy, 
bądź jego pierwsze upublicznienie, przenosi na Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do 
utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych – t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.606, 1333) powstałych  
w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust.1 następuje bez ograniczenia co do 
terytorium na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie używania, 
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania 

zmian utworu, 
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
światłoczułą, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
kopii w dowolnej ilości egzemplarzy, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. 
4) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i remitowanie radiowe i telewizyjne, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Zamawiający ma prawo do wykorzystywania całości lub części utworów, 
wchodzących w skład przedmiotu umowy zgodnie opisanego w § 2, w celu 
promocji i reklamy. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na 
wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów, wchodzących w skład 
przedmiotu umowy opisanego w § 2, w celu promocji i reklamy. 

5. Z chwilą przejęcia poszczególnych utworów wchodzących w skład przedmiotu 
umowy opisanego w § 2 w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.1, 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
utrwalono. 

6. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone utwory jedynie dla celów 
własnej dokumentacji. 

7. Wraz z oddaniem poszczególnych utworów wchodzących w skład przedmiotu 
Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie utworów 
publiczności. 
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8. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez 
Zamawiającego, bez ograniczeń, wszelkich zmian w utworach, o których mowa 
w ust.1. 

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8 obejmuje swym zakresem upoważnienie 
Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji 
przekazanych utworów w zakresie w jakim jest do tego uprawniony 
Zamawiający. Nadto wyżej wskazana zgoda obejmuje zgodę Wykonawcy na 
korzystanie  oraz na rozporządzanie przekazanymi materiałami. 

10. Wykonawca oświadcza, iż zgoda, o której mowa w ust.8, nie zostanie przez 
niego cofnięta.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 
praw osobistych do utworu wg potrzeb Zamawiającego wynikających  
z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu dla celów 
informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na: 
1) decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa, 
2) dokonywanie skrótów, zmian, uzupełnień lub uaktualnień 

i rozpowszechnianie utworu w takiej postaci, 
3) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, 
a także w ramach utworów audiowizualnych 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw 
majątkowych i osobistych osób trzecich w razie dokonania, bez wymaganej 
zgody uprawnionego, zmian w otrzymanych utworach. 

 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

§ 20 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, a także w sytuacji niezaakceptowania przez Zamawiającego 
Raportu Wstępnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3), 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

Siła Wyższa 
§ 21 

1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 
1) na którą Strona nie ma wpływu, 
2) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć 

przed momentem zawarcia Umowy, 
3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, 
4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. 

2. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju 
wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki 
wyliczone w ust. 1 pkt 1 ) do 4) są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana 

czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, 
2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 

lub wojna domowa, 
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby 

inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy , 
4) użycie amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, wystąpienia 

promieniowania jonizującego lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, 
które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, 
materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz 
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5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność 
wulkaniczna. 

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejś 
ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona 
ta przekaże drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach 
stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest 
- lub przewiduje się, że będzie uniemożliwione. Powiadomienie to będzie 
przekazane w ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub 
powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności 
stanowiącej Siłę Wyższą. 

4. Po przekazaniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich 
zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich 
wykonywanie. 

5. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszego paragrafu, Siła 
Wyższa nie będzie miała zastosowania do zobowiązań którejkolwiek ze Stron 
do dokonywania płatności na rzecz drugiej ze Stron według zapisów niniejszej 
Umowy. 

6. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby 
zminimalizować jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu Umowy, będące 
wynikiem Siły Wyższej. 

7. Strona przekaże powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod 
wpływem Siły Wyższej. 

 

Klauzula salwatoryjna 
§ 22 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej 
Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia 
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za 
nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność.  

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 
zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi  
w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne 
zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze Stron.  

 
Prawo do informacji publicznej 

§ 23 
1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 
tekst jednolity.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz.352) 
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

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. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 24 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Do Umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Ilekroć w niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych 
ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty 
zmieniające je, bądź wydane w ich miejsce. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i potwierdzenia jej przyjęcia przez obie strony na zasadach, o których mowa  
w §16 niniejszej umowy. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Tło przedsięwzięcia 

Znaczny wzrost ilości strumienia odpadów kierowanych do istniejącego systemu 
kompostowania spowodował, że istniejąca kompostownia przewidziana na 
przepustowość 45.000 ÷ 60.000 Mg/rok jest niewystarczająca. Wzrost strumienia 
odpadów kierowanych do systemu kompostowania wynika głównie ze wzrostu ich 
ciężaru objętościowego z zakładanego pierwotnie w wysokości 0,5 Mg/m3,  a 
wynoszącego obecnie około  0,8 Mg/m3. Obecnie do systemu kompostowania 
kierowany jest strumień odpadów w wysokości około 80.000 Mg/rok (50.000 Mg/rok 
z odpadów zmieszanych i 30.000 Mg/rok – odpady kuchenne ulegającej biodegradacji 
zbierane selektywnie). 

Obecnie nie w pełni przetworzone odpady w istniejącej kompostowni (obiekt nr 401) 
kierowane są na plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 403). W efekcie składowanie 
kompostu na placu dojrzewania wiąże się ze znaczną uciążliwością zapachową. 
Wydzielające się odory z placu dojrzewania kompostu są powodem licznych protestów 
mieszkańców okolicznych terenów.  

Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej 
kompostowni komorowej dla frakcji „„bio” o przepustowości 40.000 Mg/rok, 
zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hali wraz 
z infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego  
z frakcji „bio” w celu hermetyzacji nowej instalacji. 

 
Beneficjentem przedsięwzięcia jest Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o., ul. Jabłoniowa 
55, 80-180 Gdańsk. 

2. Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie oraz budowę hermetycznej 
instalacji do kompostowania odpadów zwiększającej obecne moce przerobowe 
Zakładu, jak również wdrożenie odpowiednich technologii mających na celu redukcję 
oddziaływania zakładu na środowisko, w szczególności na emisję odorów do 
atmosfery. 

Podstawowe cele realizacji inwestycji: 

a) budowa nowej kompostowni komorowej dla procesu dynamicznego o czasie 
przetrzymania odpadów 5 tygodni oraz placu dojrzewania materiału o czasie 
przetrzymania 3 tygodnie zlokalizowanego w hali, 

b) pełna hermetyzacja projektowanej instalacji wraz z systemem oczyszczania 
powietrza i biofiltrem, 

c) zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401), która 
przeznaczona będzie zasadniczo do obróbki materiału ze strumienia frakcji 
podsitowej 0 – 80 mm wydzielonej na sortowni ze strumienia odpadów  
komunalnych zmieszanych. Rozwiązanie to pozwoli na wydłużenie 
dynamicznej obróbki odpadu tej frakcji i jedocześnie ograniczy konieczność 
prowadzenia procesów dojrzewania na otwartym placu, 

d) uregulowanie gospodarki odpadami przeznaczonymi do kompostowania   
w rejonie obsługi Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 

 

Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących 
kontraktów: 
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• Projektowanie i budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego 
systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – realizowany 
zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, tzw. żółta książka FIDIC 

• Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „budowa hermetycznej instalacji, jako 
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku” 

• Public Relations wraz z edukacją ekologiczną 

• Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
Planowana inwestycja zajmować będzie powierzchnię ok. 1,5 ha i zlokalizowana 
będzie w miejscu istniejącego placu dojrzewania kompostu.. 

3. Cele kontrakt 

1.1 Cele ogólne kontraktu 

Niniejszy kontrakt ma na celu prowadzenie działań informacyjnych, 
promocyjnych i edukacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z 
dnia 28 lipca 2014 r., a także obowiązującymi wytycznymi instytucji wdrażających 
w tym zakresie. 
Powyższe działania mają na celu budowanie 
wizerunku   Zamawiającego,  jako  Zakładu profesjonalnego, zorientowanego na 
współpracę z mieszkańcami Gdańska, okolicznych Gmin oraz turystów, dbający o 
komfort ich życia, a także budowanie pozytywnego wizerunku samego 
przedsięwzięcia jako istotnego elementu funkcjonowania nowoczesnego systemu 
gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i 
krajowymi i z zachowaniem zasad poszanowania środowiska naturalnego. 

1.2 Cele szczegółowe kontraktu 

a) przekazanie interesariuszom projektu, odbiorcom społecznym i do otoczenia 
zewnętrznego informacji na temat przedsięwzięcia w sposób rzetelny                                
i komunikatywny dla poszczególnych grup docelowych. Powyższe informacje 
mają dotyczyć realizacji przedsięwzięcia. 

b) wzbudzenie zainteresowania tematyką przebiegu realizacji inwestycji, 
c) zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ich odzysku 
materiałowego i energetycznego, 

d) kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami w szczególności zwiększenia 
skuteczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 

e) budowanie pozytywnego wizerunku Inwestora, 
f) wyjaśnienie założeń i zasad działania Funduszu Spójności, w ramach którego 

realizowana jest inwestycja. 

4. Termin realizacji 

Datą rozpoczęcia realizacji niniejszego kontraktu jest data podpisania umowy. 
Okres wykonania umowy wynosi 15 miesięcy od daty jej podpisania to jest do 
wydania Świadectwa Przejęcia dla robót budowlanych, jednakże w przypadku 
przedłużenia robót budowlanych umowa może zostać wydłużona o okres nie 
dłuższy niż 30 dni. 

5. Grupy docelowe 

Głównymi adresatami działań informacyjnych, promocyjnych oraz edukacyjnych 
w ramach kontraktu będą: 
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a) ogół społeczeństwa zamieszkujący rejon obsługi zakładu,  
b) partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe, 
c) media, 
d) organy administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 

samorządu terytorialnego, szkoły, podmioty gospodarcze oraz organizacje 
pozarządowe, w tym ekologiczne. 

6. Obowiązki i zadania Wykonawcy 

Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań i obowiązków Wykonawcy nie 

może wykluczać wykonywania wszystkich innych obowiązków, czynności i 

zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia oraz 
okoliczności jakie mogą zaistnieć w trakcie realizacji niniejszego kontraktu 

i pozostałych kontraktów na roboty/usługi/dostawy oraz zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego. 

Bezpośredni nadzór nad realizacją niniejszego kontraktu sprawować będzie 
Inżynier Kontraktu, który opiniować i zatwierdzać będzie wszystkie 

materiały i dokumenty związane z realizacją niniejszego kontraktu w tym 

Raporty Wykonawcy. 
 

Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z niniejszej umowy powinien 
między innymi: 
b) bezwzględnie przestrzegać warunków kontraktu, 

c) opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty 
podpisania umowy wraz z Raportem Wstępnym, szczegółowy haromonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji kontraktu sporządzony na podstawie 
wymagań Zamawiającego, 

d) opracowywać i przedkładać Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu Raporty 
miesięczne z realizacji Kontraktu celem ich akceptacji, 

e) opracowywać i przedkładać Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu Raporty 
kwartalne z realizacji Kontraktu celem ich akceptacji, 

f) Przedkładać Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu wszystkie projekty 
materiałów promocyjnych, scenariuszy i materiałów wizualnych, a także 
dokumentów związanych z realizacją działań informacyjnych i edukacyjnych 
celem ich akceptacji, w formie edytowalnej uzgodnionej z Zamawiającym. 

6.1 Zadania Wykonawcy w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych 

przedsięwzięcia 

Wykonawca w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 
przedsięwzięcia zobowiązany będzie do: 

 

1) Obsługi wydarzeń medialnych: 

• organizacja  konferencji prasowej z okazji wmurowania kamienia   
    węgielnego;  

 zakres obowiązków Wykonawcy: z okazji rozpoczęcia budowy i w miejscu 
rozpoczęcia budowy inwestycji Wykonawca przygotuje stanowisko do 
wmurowania kamienia węgielnego pod namiotem pneumatycznym (jednolity 
kolor namiotu biały lub niebieski); Wykonawca zaprojektuje i wydrukuje 
jednostronnie 9 tablic PCV wodoodpornych (wymiar 101 x 200 cm, grubość 
5 mm), które będą tworzyć wystawę dot. inwestycji oraz zamontuje (a po 
wydarzeniu zdemontuje) tablice na systemie wystawienniczym 
udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje w tym samym 
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miejscu pod namiotem konferencję prasową zapewniając nagłośnienie oraz 
urządzenie audiowizualne, zapewniając także przygotowanie, produkcję i 
dystrybucję elektronicznych zaproszeń do wszystkich mediów lokalnych 
oraz redakcji mediów branżowych, przygotowanie, produkcję i dystrybucję 
materiałów konferencyjnych w teczkach, przygotowanie wystroju i 
oznakowanie miejsca prowadzenia konferencji poprzez ustawienie min. 
dwóch roll-upów, ścianki wystawienniczej oraz dwóch tablic informacyjno-
kierunkowych, przygotowanie prezentacji PPT na potrzeby konferencji, 
sporządzenie dokumentacji fotograficznej z konferencji, udostępnienie 
materiałów pokonferencyjnych w dziale „press”  internetowej witryny 
projektu; zamieszczenie notatki z konferencji prasowej w dziale „news” 
internetowej witryny projektu; umieszczenie fotografii z konferencji w dziale 
„galeria” internetowej witryny projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
również zapewnienie cateringu dla 30 osób – w formie bufetu kawowego. 

 

2) Działań informacyjnych w internecie 
 

- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej z wykorzystaniem 
Google Adwords promującej inwestycję (z przekierowaniem na stronę www) 
targetowanej na mieszkańców Gdańska i Gminy Kolbudy od 12 roku życia 
wzwyż; budżet kampanii dla narzędzia Google Adwords wynosi 3000 zł 
netto; zadanie obejmuje: przygotowanie reklam tekstowych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną Google, poprawnych językowo, z uwzględnieniem 
ich dopasowania do słów kluczowych oraz uwzględniając wyraźne i jasne dla 
użytkownika CTA (call to action), realizację kampanii oraz monitoring  
i optymalizację prowadzonej kampanii, raportowanie przebiegu, 
skuteczności oraz efektów kampanii w cyklu tygodniowym oraz zapewnienie 
dostępu do konta AdWords Zamawiającemu. Wykonawca musi 
udokumentować, że realny budżet wydatkowany z wykorzystaniem Google 
Adwords wyniósł w sumie 3000 zł netto. Kampania zostanie podzielona na 
2 części (budżet 2 x 1500 zł netto), pierwsza część zostanie uruchomiona w 
momencie rozpoczęcia budowy obiektu kompostowni, druga w momencie 
przygotowań do testowych rozruchów instalacji;  

 
- przygotowanie i przeprowadzenie 2 kampanii informacyjnych  

z wykorzystaniem portalu Facebook, promującej inwestycję na zasadzie 
analogicznej do poprzedniego punktu (Google). Budżet każdej z kampanii do 
wykorzystania poprzez narzędzia portalu Facebook wynosi 2000 zł netto (w 
sumie 4000 zł); 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. Wykonawca 
musi udokumentować, że realny budżet wydatkowany z wykorzystaniem 
Facebook Ads wyniósł w sumie 4000 zł netto  (2x2000).  
 

 
 
 
3) Produkcji filmów informacyjno-promocyjnych 

 
Specyfikacja sesji nagraniowych: 

 2 filmy - Wykonawca we własnym zakresie przygotuje odpowiedni pod 
względem objętości, treści oraz jakości materiał źródłowy na potrzeby 

realizacji minimum 5 minutowego filmu promocyjno-informacyjnego na 
temat projektu, zapowiadającego inwestycję, opisującego jego cele, zakres, 
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planowane działania oraz spodziewane efekty, a także 7-minutowego filmu 
podsumowującego zrealizowaną inwestycję, pokazujący także jej przebieg; 
w filmach należy zamieścić fragmenty rozmów (setki) ze wskazanymi przez 
Zamawiającego osobami; (razem 2 filmy). 

 bieżąca dokumentacja - w ramach bieżącej dokumentacji filmowej 
Wykonawca wykona sesje nagraniowe w kluczowych momentach realizacji 
inwestycji (minimum czterokrotnie), w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym; na tej podstawie Wykonawca przygotuje dwa filmy, każdy 
trwający minimum 3 minuty, które będą przybliżać postępy prac w ramach 
inwestycji;  

 Wykonawca zainstaluje na terenie zakładu kamerę (ogólne ujęcie na plac 
budowy), która będzie na stałe rejestrowała postęp prac, a także umożliwiała 
wykorzystania w filmach fragmentów pokazujących budowę w 
przyspieszonym tempie;  

 Wykonawca ma obowiązek przekazać na odpowiednio dużych nośnikach 
pamięci wszystkie robocze pliki filmowe z prac, w rozszerzeniach 
umożliwiających dalsze prace montażowe i edycyjne; Zamawiający będzie 
miał pełne prawa autorskie do korzystania z tych filmów;  
▪  specyfikacja produkcji filmów z w/w materiałów źródłowych: 

▪  ogólny film zapowiadający projekt: 
  liczba edycji: 1; 
 czas trwania: minimum 5 minut; 

 jakość 2k 
 animacja 2d – pokazująca inwestycję od zewnątrz i od środka, 

lokalizację na terenie Zakładu Utylizacyjnego, zasady działania 
instalacji, przebiegu procesu kompostowania i redukcji uciążliwości 

 formaty umożliwiające emisję w TV, produkcję DVD oraz udostępnianie 
w internecie; 

▪  2 krótkie filmy dokumentujące przebieg projektu: 
  liczba edycji: 2  
 czas trwania: minimum 3 minuty; 

 jakość 2k 
 formaty umożliwiające emisję w TV oraz udostępnianie w internecie; 

 przy drugiej edycji (późniejszy film) Wykonawca wykorzysta kamerę z 
drona, aby zarejestrować skalę i przebieg prac oraz pokazać 
wkomponowanie inwestycji w cały teren zakładu i jego otoczenie; 
fragmenty zdjęć z drona zostaną wykorzystane w filmie  

▪  film na zakończenie projektu  
 - liczba edycji: 1 
 - czas trwania: minimum 7 minut 
 - jakość 2 k 
 - format umożliwiający emisję w TV, produkcję DVD oraz udostępnianie 

   w internecie, 
- wykonawca wykorzysta kamerę z drona, aby zarejestrować 
   finalizowaną inwestycję oraz pokazać jej wnętrza (hala)  
   i wkomponowanie inwestycji w cały teren zakładu, jego otoczenie;  
   fragmenty zdjęć z drona zostaną wykorzystane w filmie. 

 
Wszystkie filmy będą zawierać nie tylko zdjęcia filmowe, ale też grafiki i animacje 
2d. Filmy 5 i 7-minutowe powstaną w oparciu o scenariusze przygotowane przez 
Wykonawcę, przedłożone do wcześniejszej akceptacji Inżyniera kontraktu i 
Zamawiającego. Ogólne koncepcje do filmów krótkich i wywiadów należy 
przedłożyć Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu.  

 

4) Publikacji artykułów sponsorowanych 
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W okresie realizacji umowy Wykonawca przygotuje (projekty graficzne, skład 
do druku) i zapewni publikacje ̨ 4 artykułów sponsorowanych. Celem artykułu 
/ reklamy jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych wydarzeń 
związanych z inwestycją 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 dzień́ powszedni  
w lokalnej gazecie codziennej (obejmującej Trójmiasto), z nakładem nie 
mniejszym niż 12 000 egzemplarzy lub w dodatku lokalnym obejmującym 
Trójmiasto do dziennika krajowego o nakładzie dodatku nie mniejszym niż 12 
000 egzemplarzy. Powyższych wyborów, jak i terminów emisji artykułów 
każdorazowo Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Rozmiar 
artykułu; należy przyjąć jako ½ strony gazety (strony redakcyjne). Artykuły 
należy przewidzieć do druku w kolorze. Każdy artykuł powinien być 
wkomponowany w layout graficzny, Ostatecznie opracowane materiały 
każdorazowo muszą zostać przekazane Zamawiającemu w formie 
elektronicznej w formacie umożliwiającym ich późniejszą̨ edycję.  

5) Wykonania i obsługi strony internetowej inwestycji 

 
Wykonawca zaprojektuje i uruchomi dedykowaną stronę internetową dla 
projektu. Domenę oraz serwer zapewni Zamawiający. Czas na realizację 
zadania 3 miesiące od daty podpisania umowy. Wymagania dotyczące budowy 
strony internetowej i systemu CMS: 

 
System CMS Wordpress w możliwie najnowszej wersji oraz z pełnym polskim 
tłumaczeniem. W przypadku zakupu dodatkowych modułów niezbędne jest ich 
przetłumaczenie oraz przekazanie licencji. 
Strona internetowa powinna być w pełni responsywna i powinna umożliwiać 
pełną funkcjonalność od strony frontendu dla urządzeń mobilnych – telefony i 
tablety z uwzględnieniem wielkości ekranów. 
 Standard kodowania strony UTF8 oraz HTML5 
Strona powinna być zoptymalizowana pod kątem prędkości ładowania dla 
telefonów, tabletów i komputerów: 

• CSS sprites; 

• optymalizacja plików graficznych strony; 

• optymalizacja kodu HTML/CSS; 

• kompresja plików CSS i JS; 

• cache-owanie zapytań do bazy danych; 
  

Wszystkie grafiki powinny być skompresowane oraz odpowiednio 
przeskalowane. 
Spełnienie normy WCAG – strona powinna być przyjazna dla osób 
niepełnosprawnych 
Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych typu Google, Bing,  
a w szczególności: 

• możliwość dowolnej edycji meta tagów; 

• możliwość edycji tytułów podstron; 

• obsługa stron błędów oraz podstrony 404 z uwzględnieniem 
prawidłowych nagłówków HTTP; 

• przyjazne adresy URL; 

• generowanie mapy strony w pliku XML i automatyczna jej aktualizacja; 
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• linki wewnętrzne zwane też okruszkami; 
  

System CMS musi dodatkowo umożliwiać integrację z social media (obsługa 
protokołu OpenGraph). 
 Strona powinna być zgodna z dobrymi praktykami Google i BING 
 Zgodność z następującymi przeglądarkami internetowymi: 

• Google Chrome; 

• Opera 8+; 

• Firefox 3+; 

• Internet Explorer 9+; 

• Safari; 

• Powyższe przeglądarki dla systemów: Linux, Windows, OSX; 
  

 Integracja z Google Analytics oraz Webmaster Tools. 
  

 System CMS powinien umożliwiać: 

• pełną edycję treści na stronie za pomocą przyjaznego edytora; 

• automatyczne wgrywanie plików graficznych oraz wstawianie linków, 
filmów; 

• zarządzanie przyciskami menu strony; 

• podział uprawnień dla użytkowników; 

• zabezpieczenia przed atakami typu brute force na panel 
administracyjny; 

• automatyczne kopie zapasowe dzienne; 

• historie zmian poszczególnych artykułów; 

• zarządzanie newsletterem; 
 
Inne techniczne wymagania dot. strony internetowej:  

 
Stronę internetową Wykonawca powinien stworzyć między innymi w oparciu  
o następujące założenia: 

● wersje językowe: polska 
● integrację z co najmniej 2 serwisami społecznościowymi, 

umożliwiającymi co najmniej korzystanie z mechanizmu “lubienia” 
(przycisku “like” wraz z licznikiem) oraz “udostępniania” (przycisk 
“share” wraz z licznikiem) a także prezentującymi aktywność 
Zamawiającego w tych serwisach, w formie i ze stron ustalonych na 
etapie realizacji zadania, 

● przejrzysty i funkcjonalny system CMS Wordpress (Content 
Management System) z polskim interfejsem 
○ samodzielne zarządzanie, przygotowanie oraz publikację treści wraz 

z grafiką, 
○ rozbudowę strony (dodawanie nowych działów i podstron, 

modyfikowanie i usuwanie aktualnych, dodawanie załączników, 
publikowanie materiałów promocyjnych (w formatach doc, docx, xls, 
xlsx, PDF,JPG), publikowanie banerów flash, materiałów 
graficznych oraz multimedialnych, 

○ tworzenie galerii zdjęć wraz z automatycznym tworzeniem miniatur, 
○ zmianę szaty graficznej strony  
○ wyszukiwanie treści na stronie, 
○ generowanie dokumentów/stron do “druku”, 
○ bezpieczną autoryzację osób uprawnionych, 
○ równoczesną obsługę minimum 5 użytkowników, 
○ dwa poziomy uprawnień (administrator – pełny dostęp do systemu  

z możliwością tworzenia użytkowników i nadawania im uprawnień, 
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redaktor – dostęp do tworzenia, edytowania, usuwania, 
publikowania treści i innych materiałów), 

○ tworzenie i podgląd statystyk zewnętrznych z wykorzystaniem 
zewnętrznego systemu (co najmniej: liczba odsłon, wyświetleń, 
unikalnych użytkowników, godziny wejść, lokalizacja użytkowników 
na podstawie adresu IP, źródła wejść, słowa kluczowe generujące 
ruch na stronie) oraz wewnętrznych (aktywność administratorów, 
redaktorów, historia edycji treści itp.) z możliwością filtrowania 
według przedziałów czasowych (dziennie, tygodniowo, miesięcznie, 
rocznie, całościowo, niestandardowo); preferowane narzędzie – 
google analytics 

○ możliwość automatycznego backupu strony wraz z informacjami, 
plikami, materiałami, 

○ po wykonaniu CMS wykonawca przekaże instrukcję obsługi 
systemu CMS oraz dokumentację jego konfiguracji, 

● utworzenie odpowiednich kont do zarządzania CMS dla wskazanych przez 
Zamawiającego osób oraz przeszkolenie tych osób z korzystania  
z dedykowanego CMS 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu uprawnień i 
wszelkich majątkowych praw autorskich i praw zależnych do strony 
internetowej w celu dalszej jej eksploatacji przez Zamawiającego. Wykonawca 
przekaże parametry dostępu do systemu zarządzania stroną.  

 
W zakresie obsługi strony www do obowiązków Wykonawcy będzie należało 
stworzenie oraz utrzymanie i aktualizacja strony projektu w całym okresie 
trwania niniejszego Kontraktu. 
 

 

6) Wykonywania projektów graficznych  
 

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do wykonania projektów 
graficznych na bieżące potrzeby Zamawiającego w zakresie obsługi PR inwestycji 
(np. infografiki, materiały prasowe, plakaty, ulotki, plansze, banery). Projekty 
należy przekazywać w wersjach do druku oraz w pełni edytowalnych 
(wektorowych). 
Wykonawca w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 
przedsięwzięcia zobowiązany będzie m.in. do zaprojektowania: 

 
 wzorca listu e-mail wraz ze stopką zawierającą oznaczenia projektu unijnego; 

 projekt graficzny zgodny ze standardami druku reklamowego na pendrive, 
 lay-outu dwóch zaproszeń DL; 

 lay-outu naklejek, tabliczek i innych obowiązkowych nośników znakujących 
projekt unijny. 

 folder ogólnoinformacyjny o projekcie w elektronicznym formacie nagrany na 
pendrive zawierającym oznaczenia projektu unijnego. Wykonawca opracuje 
koncepcję, treści, zaprojektuje graficznie folder 16 stronicowy. Folder będzie 
przekazywany podczas końcowej konferencji prasowej. Projekt dwujęzyczny w 
języku polskim i angielskim ( w ramach 16 stron folderu). 
 

7) Produkcji ścianek prasowych/wystawienniczych  
 

• Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje i przekaże Zamawiającemu 
jedną ściankę prasową promującą inwestycję wedle poniższej specyfikacji: 
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-   ścianka tekstylna prosta 
- model 3 m (przybliżone wymiary: wys. 2280 mm, szer. 3048 mm,  
    głęb. 480   mm) 
-   konstrukcja aluminiowa 
-   grafika na tkaninie jednostronna 
-   torba do transportu 
 

• ponadto wykonawca zaprojektuje i wyprodukuje dwie ścianki typu rollup: 
rozmiar powierzchni prezentacyjnej: 120 x 2000 mm;  
konstrukcja aluminiowa z chromowanymi boczkami; regulowana podstawa – 
możliwość stosowania na nierównych powierzchniach; szerokość: 1200 mm; 
zatrzaskowa górna listwa; podstawa w kształcie łezki; torba transportowa w 
zestawie. 

 
8) Organizacji konferencji eksperckiej z okazji zakończenia inwestycji 
 

Wykonawca zorganizuje uroczystość dla 100 osób i będzie odpowiedzialny za 
koordynację całości wydarzenia. Wydarzenie będzie podzielone na część 
merytoryczną (prelekcje, zwiedzanie instalacji) oraz cateringową. W zakres 
obowiązków zalicza się m.in.: 

 
-  opracowanie listy gości 
-  zaprojektowanie, druk, wysyłka zaproszeń (format DL) 
-  budowa namiotu z podłogą zawierającego 100 krzeseł w układzie teatralnym, 
   podest sceniczny 20 m2 oraz strefę cateringową (stoliki bankietowe); 
   Wykonawca odpowiada za zapewnienia odpowiedniego zasilania  
   elektrycznego i osprzętu do tego niezbędnego;  
-  nagłośnienie, mównica oznaczona logo oraz 2 ekrany telewizyjne LED na 
    stojakach, 80 cali każdy; 
- przygotowanie upominków dla gości – roślina w doniczce z kompostem 
   wytwarzanym przez Zamawiającego, estetycznie ozdobiona, z oznaczeniem, 
   że nawóz pochodzi z recyklingu odpadów organicznych; 
- profesjonalna sesja fotograficzna z przebiegu wydarzenia (przekazanie  
    minimum 100 zdjęć z pełnymi prawami autorskimi); 
- catering wraz ze stołami koktajlowymi, nakryciem, filiżankami, talerzami,  
    sztućcami; w ramach poczęstunku przewidziane są kawa, herbata, soki,   
   woda, przekąski zimne oraz ciepłe, desery; Wykonawca zaproponuje do  
   wyboru 2 listy menu o wartości 60 zł netto na osobę;   
-  zapewnienie konferansjera wydarzenia; 
-  szacuje się, że wydarzenie potrwa ok. 3 godziny; 
-  obsadę części merytorycznej zapewni Zamawiający 

 
9) Wykonania tablic: informacyjnej i pamiątkowej 

•  zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu i czasie jednej tablicy informacyjnej zgodnie z 
zasadami wizualizacji obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych 
z Funduszu Spójności oraz jej aktualizacja; (wymiar min.: 80x120 cm; max.: 
120x150 cm); 

•  zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu i czasie jednej tablicy pamiątkowej zgodnie z 
zasadami wizualizacji obowiązującymi dla przedsięwzięć współfinansowanych 
z Funduszu Spójności. (wymiar min. 80x120 cm; max.: 120x150 cm); 

•  zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu i czasie czterech  tablic informacyjno-edukacyjnych 
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(70 x 100 cm) zgodnie z zasadami wizualizacji obowiązującymi dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

 
Ostateczny format i konstrukcja tablic do ustalenia w trybie roboczym w zależności 
od miejsca ekspozycji. 

 
10) Wykonywania druków i produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby 

promocji projektu 

• ulotki informacyjne: nakład 5000 szt., format: A4 składane do DL o składzie 
C, ekologiczny papier certyfikowany: minimum 150 g/m2,druk pełnokolorowy 
4+4,   

• torby materiałowe wykonane z surówki bawełnianej 250 g., oznakowane 
zgodnie z projektem, dwustronnie; 

• kołonotatnik promujący projekt unijny – 250 sztuk, wg następującej 
specyfikacji: 

 - notes spiralowany w formacie A5; 
- okładka kartonowa 4/0; gramantura 300 g/m2 
- środek 7 kartek 4/4 120g – wkładki indywidualne wg wzoru ustalonego z   
  Zamawiającym; 
- środek do notowania 4/4 offset 80g-50 kartek 
- spirala po długim boku; 
- papier 100% recycled, niepowlekany 

• pendrive w obudowie eko, pojemność 4 GB, nadruk jednostronny, 
jednokolorowy – 150 szt. 

 

7. Raportowanie 

Wykonawca w ramach prowadzenia sprawozdawczości i raportowania realizacji prac  
w ramach niniejszego kontraktu zobowiązany jest do sporządzania: 

 
7.1    Raport Wstępny 
Wykonawca w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy jest zobowiązany do 
przedłożenia Raportu Wstępnego, który powinien zawierać: 

▪ opis zakresu usług, 
▪ opis metodyki i logistyki wykonywania usług w tym organizacji współpracy i 

komunikacji z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym, organizacji Zespołu 
Kluczowych Specjalistów i personelu wspierającego Wykonawcy, a także 
organizacji biura Wykonawcy, 

▪ planu komunikacji ze społeczeństwem zawierający m.in. analizę problemu, 
identyfikacje interesariuszy, określenie celów, sprecyzowanie treści oraz opis 
narzędzi jakie będą zastosowane, 

▪ media plan, obejmujący plan wykorzystania mediów tradycyjnych i 
społecznościowych w kampanii informacyjnej: plan konferencji, strategię i plan 
działań w mediach społecznościowych, plan emisji artykułów sponsorowanych 
ujmujący tytułu gazet, termin a także zakładaną efektywność, plan działań 
mających na celu zainteresowanie mediów tematem,  

▪ szczegółowy haromonogram rzeczowo-finansowy realizacji kontraktu 
sporządzony na podstawie wymagań Zamawiającego. Powyższy harmonogram 

będzie stanowił podstawę do realizacji płatności na rzecz Wykonawcy. 
▪ szczegółowy  opis   zadań Wykonawcy na najbliższy okres sprawozdawczy 

(kwartał), 
▪ opis okoliczności mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w zakresie: określenia celów i oczekiwanych 
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rezultatów umowy, analizy warunków miejscowych i stopnia złożoności 
realizacji przedmiotu umowy, 

▪ opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji Kontraktu, 
▪ identyfikację zagrożeń, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego 

przedmiotu umowy. 
 

7.2    Raport Miesięczny 

Raporty Miesięczne z postępu kampanii promocyjnej i edukacyjnej będące ich 
podsumowaniem z określeniem stopnia i zakresu ich oddziaływania w terminie do 7 
dnia (lub kolejnego następującego po, dnia roboczego) kolejnego miesiąca, 
zawierającego w szczególności: 

▪ szczegółowy wykaz Usług wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz 
narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, 

▪ stopień zaangażowania personelu Wykonawcy i podwykonawców,  

▪ analizę zgodności postępu Usług z harmonogramami, 

▪ informacje o napotkanych problemach oraz podjętych działaniach 
prewencyjnych i środkach zaradczych zwłaszcza w sprawach mogących 
wpłynąć na negatywny wizerunek Przedsięwzięcia, 

▪ plan Usług i przepływów finansowych na kolejny miesiąc następujący po 
okresie sprawozdawczym, 

▪ informacje o kontaktach z adresatami Usług promocyjnych i edukacyjnych w 
tym z samorządami i społeczeństwem (jeżeli dotyczy), 

▪ informacje o zakresie odbytych wizji Placu Budowy i innych istotnych z punktu 
widzenia promocji Przedsięwzięcia problemach, związanych z realizacją 
poszczególnych Kontraktów wchodzących w skład Przedsięwzięcia  

▪ potwierdzenia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów 
promocyjnych oraz dokumentów związanych z promowaniem Przedsięwzięcia, 
wytworzonych w toku danego okresu raportowania. 

 

Raport Miesięczny powinien dla swojej ważności zostać zatwierdzony przez 
Inżyniera Kontraktu. 

 

7.3    Raport Kwartalny 
Wykonawca w terminie do 7 dni po zakończeniu danego kwartału jest zobowiązany 
do przedkładania Raportów Kwartalnych zawierających: 

▪ szczegółowy wykaz Usług wykonanych podczas okresu sprawozdawczego  oraz  
narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, 

▪ stopień zaangażowania personelu Wykonawcy i podwykonawców, 
▪ aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji kontraktu oraz 

analizę zgodności postępu prac z terminami określonymi w ww. dokumencie, 
▪ informacje o napotkanych problemach oraz podjętych działaniach naprawczych  

w tym zakresie, 
▪ plan działań na najbliższy okres sprawozdawczy 
▪ informacje o innych istotnych z punktu widzenia realizacji kontraktu 

problemach i zagrożeniach 
▪ potwierdzenia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów 

promocyjnych oraz dokumentów związanych z promowaniem Projektu i 
Zamawiającego, wykonanych i opracowanych w toku danego okresu 
sprawozdawczego. 

 
7.4  Raporty ad hoc – wykonywane na żądanie Zamawiającego, w treści i formie 

uzgodnionej z Zamawiającym 
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Raporty Kwartalne i ich akceptacja przez Zamawiającego stanowią formalną 

podstawę do realizacji płatności na rzecz Wykonawcy. 
 

7.5  Raport Końcowy 
Wykonawca w terminie nie później niż 21 dni przed terminem wykonania Kontraktu 
przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy z realizacji Kontraktu,  który będzie 
prezentacją i kompleksowym podsumowaniem działań Wykonawcy w zakresie 
rzeczowym i finansowym w okresie realizacji umowy.  
 

Opracowanie i dostarczanie raportów do Zamawiającego 
 

▪ wszystkie raporty powinny zostać opracowane w formie graficznej zgodnie  
z zasadami wizualizacji Projektów realizowanych w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko”, 

▪ wszystkie raporty powinny być opracowane w języku polskim i dostarczone do 
Inżyniera Kontraktu w 4 egzemplarzach pisemnych oraz  w   2  egzemplarzach 
w wersji elektronicznej, 

▪ wszystkie raporty winny być zatwierdzane przez Inżyniera Kontraktu  
i Zamawiającego. W terminie do 14 dni od ich otrzymania Inżyniera Kontraktu, 
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym powiadomi Wykonawcę  
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów z podaniem przyczyn ich 
odrzucenia, 

▪ Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dodatkowych raportów, poza 
w. wymienionymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

▪ Inżynier Kontraktu i Zamawiający  mogą wydać polecenie dokonania zmiany 
i/lub dostosowania wzorów raportów odpowiednio do wymagań Zamawiającego 
i/lub instytucji zarządzających i/lub uczestniczących w procesie realizacji 
Projektu. 

 

8. Personel Wykonawcy oraz personel wspierający 

Kontrakt musi być wykonywany zgodnie z prawem polskim. Wykonawca i jego 
personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego. 
Wykonawca winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych ekspertów, 
posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę i zdolność do 
wykonywania zadań wynikających z niniejszego Kontraktu. 
Wykonawca wyznaczy spośród własnego zespołu i/lub wynajmie innych 
specjalistów posiadających umiejętności, które w opinii Wykonawcy są 
niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań wchodzących w skład Kontraktu.  
Cały personel Wykonawcy musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów 
z Zamawiającym i wykonawcami robót/usług/dostaw w zakresie przypisanych 
im obowiązków.  
Wykonawca zapewni stałą obecność specjalistów w biurze Wykonawcy  
w godzinach od 8.00 do 15.00, tak aby możliwa było sprawna realizacja umowy 
oraz kontakt z Zamawiającym. 
Życiorysy zawodowe specjalistów innych niż kluczowi i pozostałego personelu 
Wykonawcy nie są badane przed podpisaniem Kontraktu i nie powinny być 
włączone do Oferty Wykonawcy.  

 
9. Obowiązki Wykonawcy względem zatrudnionego personelu  

 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
▪ opłacenia specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach 
niniejszej Umowy,  
▪ zapewnienia regularnego wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami,  
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▪ zapewnienia personelowi zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży, jeśli 
zachodzi taka potrzeba; 
▪ zapewnienia obsługi biurowej i administracyjnej. 
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