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I CZEŚĆ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

   1. 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 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej IDW 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. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami), o wartości 
szacunkowej poniżej 221.000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 
grudnia 2017  r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz.U. z 2017 poz. 2479) 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców 
oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną 
mężczyzn. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 
2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 
79342200-5 Usługi w zakresie promocji 
 

5. Oferty częściowe umowa ramowa, aukcja elektroniczna 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamówienia powtórzone. 
 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6)  
u.p.z.p. w wysokości 20% zamówienia podstawowego. 
 

7. Informacje o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

http://www.zut.com.pl/
mailto:zut@zut.com.pl
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8. Termin związania ofertą. 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 
 

9. Termin wykonania zamówienia. 

Okres wykonania zamówienia  liczony jest od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.   

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)  ustawy   Prawo zamówień 

publicznych, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z treścią art. 22 ust.1a oraz ust.1b 

ustawy Prawo zamówień publicznych a dotyczące: 
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
b.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c. zdolności technicznej lub zawodowej 

 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków: 

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 10.1.1) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
brak podstaw do wykluczenia 

2) Dla spełnienia warunku określonego w punkcie 10.1.2)a. Zamawiający nie precyzuje 
szczególnych wymagań dotyczących spełnienia warunku. Potwierdzenie spełnienia 
stanowi oświadczenie Wykonawcy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3) Dla spełnienia warunku określonego w punkcie 10.1.2)b. Zamawiający nie precyzuje 
szczególnych wymagań dotyczących spełnienia warunku. Potwierdzenie spełnienia 
stanowi oświadczenie Wykonawcy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

4) Warunek, o którym mowa w punkcie 10.2.c  Zamawiający uzna za  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 co 
najmniej dwie usługi promocji podmiotu lub działalności podmiotu przez piłkę ręczną 
podczas rozgrywek prowadzonych na szczeblu co najmniej I Ligi  w co najmniej dwóch 
rundach rozgrywek,  

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 11 niniejszej IDW. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

4.  Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie  
z art. 29 ust. 3a Pzp 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na emisji 
materiałów audio-video podczas meczów na obiektach Hali Widowiskowo Sportowej AWFiS  
w Gdańsku i Haia Ergo Arena w Gdańsku. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 
określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 
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5. Wymagania (określone w przedmiocie zamówienia) związane z realizacją zamówienia zgodnie  
z art. 29 ust. 4 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnych do 
wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go  z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
niniejszego zamówienia. Zaleca się zastosowanie załącznika nr 5 do SIWZ 

7. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później 
niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 
24 ust.1 ustawy Pzp.     

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 10, stosownie do treści § 2   
Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz 1126] w sprawie rodzaju 
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, zgodnie  
z zapisami  punktu  10.2.c  wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, sporządzony według 
załącznika nr 4 do SIWZ – druk „Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat”   
w zakresie niezbędnym do wykonywania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te usługi  zostały wykonanie lub są wykonywane należycie. 

3. W przypadku korzystania z zasobów  innych podmiotów, zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, sporządzone  zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
stosownie do treści § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz. 
1126] w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 

1) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

2)  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 1 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 
wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty określone w pkt 1)-2) 
powyżej dla każdego z nich), 

4. Stosownie do treści § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz. 
1126] w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.3.2) składa 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) dokument o którym mowa w pkt 1) powyżej powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1)  
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Warunki ust. 2) stosuje się 
odpowiednio.  

5. Zgodnie z art. 24aa. Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość  
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. 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. 

7.  Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 6, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych 

Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 11, przy czym dla każdego z Partnerów osobno 
dokumenty wymienione w punktach: 11.3.1) i 11.3.2) 

2. 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).  

3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów 
musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać 
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

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

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 
zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę. 

7.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
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podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie należy złożyć dokumenty 
określone  w pkt 11.3.1 i 11.3.2 IDW również dla tych podmiotów. 

 

13. Wadium 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.  

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

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

2) 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. 

3) 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 pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo 
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

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

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy  
i siedziby. 

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również 
te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu ani udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. 
U z 2016 poz. 1237 tekst jednolity) art. 297, §1 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 
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na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – 
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego 
lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5” 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć trwałą 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 SIWZ i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

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

5) 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 nie załączanie do Oferty stron z informacjami, które nie mają wpływu na jej ocenę jak np.: 
prospekty, foldery itp. 

6) 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. 

7) 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 SIWZ 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. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
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a) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ, 

b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  

c) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

d) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, sporządzony według załącznika nr 4 do 
SIWZ – druk „Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat” w zakresie 
niezbędnym do wykonywania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie z podaniem dat wykonania i odbiorców, 

e)  załącznik nr 5 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, 

f) 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 pzp. 

 
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości 
stron wchodzących w skład oferty oraz podanie szczegółowych stawek ubezpieczeniowych, na 
poszczególne rodzaje ubezpieczeń. 

2) Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 798 ze  zmianami). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) 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 tj;: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia  

c) dokumenty potwierdzające, że te usługi  wyspecyfikowane w załączniku nr 4 zostały 
wykonanie lub są wykonywane należycie. 

d) 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, 

 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  
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1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy  
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, 
z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do 
oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem:  

      „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać ”. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w brzmieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy - rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

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

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, z zachowaniem formy pisemnej, mailowej lub 
poprzez fax. Zamawiający nie będzie udzielał jakichkolwiek wyjaśnień ustnie lub 
telefonicznie.  

2) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
na 2 dni przed terminem składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

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

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

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

18. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zebrań z Wykonawcami dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
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19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

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

1) w zakresie merytorycznym – Monika Łapińska-Kopiejć tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 06 . 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Lidia Krzyczyńska tel. nr 
+48 (prefix) 58 326 01 16  

 

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  03.07.2018 do godz.  10:00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco, wskazując właściwe zadania odnośnie których 
odnosi się oferta: 

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

Oferta w postępowaniu na usługę: 
 promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz 

mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę 
sportową - piłkę ręczną mężczyzn 

 
Nie otwierać przed dniem 03.07.2018 r. godz. 10:15 

 
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 w, tj.: w Sali Konferencyjnej Zakładu 
Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 
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W dniu  03.07.2018 r.  o godz.  10:15 

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. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje 
im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 23.1. i 23.4.2)-3) niniejszej IDW.  

24. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci 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. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą (jeżeli wadium w danym postępowaniu jest wymagane). 

26. Opis sposobu obliczenia ceny. 

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

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

3.  Cenę oferty należy podać w złotych polskich brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(z dokładnością do 1 grosza). 

4.  Niepodanie ceny oferty w „Formularzu oferty” zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego 
sposobem podania wszystkich zawartych tam danych, bądź niewypełnienie któregokolwiek z pól 
przedmiotowego formularza spowoduje odrzucenie oferty jako sprzecznej z treścią SIWZ. 
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5.  Ceną ofertową jest wysokość składki ubezpieczeniowej obejmującej koszt realizacji całości 
przedmiotu zamówienia (ryczałt), w tym: całość zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
zaoferowanej przez Wykonawcę, wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkiego innego 
rodzaju opłaty i podatki. 

6.  Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca 
poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Całość rozumiana jest jako zakres 
obligatoryjny nie podlegający żadnym zmianom wraz z warunkami fakultatywnymi, 
zaakceptowanymi przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 
 

8.  Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostanie poprawiona przez 
Zamawiającego w trybie art.     87 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 

9.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 
niniejszej SIWZ, tj.: wzorach umów  w sprawie zamówienia publicznego. 

27.Kryteria i sposób oceny ofert. 

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.  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:  

 

• Cena – 90%. 

• Liczba zapowiedzi Zamawiającego jako sponsora drużyny w trakcie trwania spotkania – 

10% 

 

Zasady oceny kryterium "Cena” (C). 

W przypadku kryterium " Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 

punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) = • Max(C) 

gdzie: 

Pi(C) liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa 

Cena". 

 

Zasady oceny kryterium „Liczba zapowiedzi Zamawiającego jako sponsora drużyny w trakcie 

trwania spotkania” 

W przypadku kryterium „Liczba zapowiedzi Zamawiającego jako sponsora drużyny w trakcie 

trwania spotkania ” oferta otrzyma : 

0-5 zapowiedzi  – 0 pkt. 

6-10 zapowiedzi  – 5 pkt. 

11-20 zapowiedzi  – 10pkt  
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W przypadku podania przez Wykonawcę minimalnej liczby zapowiedzi  (5) oferta otrzyma 0 

punktów w kryterium „Liczba zapowiedzi Zamawiającego jako sponsora drużyny w trakcie 

trwania spotkania ”.  

 

Ostateczna ocena punktowa Oferty. 

Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą 

ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma Oferta za poszczególne kryteria: 

  

Pi = Pi (C)+ Pi(Y) 

gdzie : 

Pi ocena punktowa Oferty "i"; 

 Pi (C) liczba punktów  jakie otrzyma Oferta "i" za kryterium  cena  

PI(Y) liczba punktów  jakie otrzyma Oferta "i" za kryterium Liczba zapowiedzi 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą  liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans w/w kryteriów, Zamawiający spośród tych Ofert 

wybierze Ofertę z niższą ceną. 

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 

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 o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: 
oszczędność, metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

29. Uzupełnienie oferty.  

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia,  oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin 
składania ofert. 

2. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. 

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 ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

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, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
3) u.p.z.p. 

31. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
stosownie do treści art. 24 ust 1  i oraz ust. 5 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3.  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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 u.p.z.p. 
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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. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo 
imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny i łączną punktację. 

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i 
termin podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

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 z zastrzeżeniem pkt 5. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 
zgodą obu stron. 

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa 
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.    

5. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz umową właściwą dla zadania mogą być 
określone Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w 
sprzeczności z zapisami SIWZ lub przedmiotowej umowy. 

   
6. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

7. Umowa 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. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 
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35. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 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. 

36. Środki ochrony prawnej 
1. Informacje ogólne. 

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy (od 
art. 179 do art. 198g  u.p.z.p.). 

2) Środkiem ochrony prawnej, o którym mowa w pkt. 36.1 niniejszej IDW jest odwołanie i skarga 
do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) Uczestnikom konkursu i innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 

2. Odwołanie. 
Zgodnie z art. 180-192 u.p.z.p. Wykonawcy i uczestnikom konkursu przysługuje prawo do złożenia 
odwołania. Odwołanie wnosi w terminach określonych  w art. 182 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 
Zgodnie z art. 198a ust. 1 u.p.z.p. stronom przysługuje prawo do złożenia skargi do sądu.  

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

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

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje 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. 

Zamawiający dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, zgodnie ze 
szczegółowymi zapisami zawartymi w niniejszej IDW.  

39. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

4. Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług 
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5.  Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

6. Załącznik nr 6 oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt. 16 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zm iany 
wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać 

treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

 
 
 
...............................................................                                    .........................................., dnia ............ 
 / pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                             / miejscowość/ 

 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

dla  postępowania na  

 świadczenie usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez 

dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 

 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

 
prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018  

 
 
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy), my niżej 
podpisani, reprezentujący: 
 
................................................................................................................................................................... 
                                                      / nazwa Wykonawcy/ 
 
................................................................................................................................................................... 
                                                      / siedziba Wykonawcy/ 
 
numer telefonu.......................................................... numer 
faksu.......................................................................... 
                                                    
adres internetowy.............................................e-mail 
...................................................................................…….. 
 
REGON:..........................................................................NIP..................................................................... 
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Oświadczamy, że: 
1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
2/ wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń, 
3/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 
4/ oferta nasza jest ważna przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
5/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych  we wzorze umowy ,  
6/oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składania 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym), 
7/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8/ na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), [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: 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od Do 

1    
2    

 
9/ Oferujemy …………zapowiedzi Zamawiającego jako sponsora drużyny w trakcie trwania spotkania 
  
10/ Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 
Całkowite wynagrodzenie brutto: .....................................................(słownie: 

..........................................) złotych  

w tym: 

- podatek VAT :.................(słownie:.........................................................................................) złotych  

- wynagrodzenie  netto : ....................(słownie: ......................................................................) złotych  

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie  

płatności.................................................................................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu: 
imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

stanowisko służbowe .................................................................................................................. 

numer telefonu ............................................................................................................................ 

numer faksu ................................................................................................................................ 

dni i godziny pracy ..................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
        .............. .............................................................................................................     
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           / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

na świadczenie usługi  

 
promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad 

segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018  

ZAMAWIAJĄCY: 

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

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami): 

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz 
mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - 
piłkę ręczną mężczyzn posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia /przedstawiamy w załączeniu pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia*; 

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia; 

PODPIS(Y): 

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 

      

      

*Wykonawca usuwa niepotrzebne 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
na:  

Świadczenie usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz 
mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - 

piłkę ręczną mężczyzn 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018  

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez2: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami ). 

oraz w związku z art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami  ) nie należę(my)/ należę(my) do grupy kapitałowej, której listę 
załączam do oferty* 

PODPIS(Y): 

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 

      

      

*Wykonawca usuwa niepotrzebne 

                                                 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług 

Postępowanie na świadczenie usługi  promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z 
o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę 
sportową - piłkę ręczną mężczyzn 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018  

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez3: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

Oświadczam(y), że zrealizowaliśmy/realizujemy  następujące usługi: 

L.p Odbiorca Przedmiot zamówienia Data wykonania 

1.    

2.    

3.    

 

PODPIS(Y): 

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 

      

      

*Wykonawca usuwa niepotrzebne 

                                                 
3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
świadczenie usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz 

mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - 
piłkę ręczną mężczyzn 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018 

. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez4: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
zobowiązuję się do ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w części dotyczącej …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

PODPIS(Y): 

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 

      

      

 
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje 
imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych 
udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają 
osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu. 

                                                 
4 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 



26 

 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 
 

na potrzeby postępowania na świadczenie usługi promocji usług świadczonych przez Zakład 
Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk 

poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 16/PN/2018 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

 

Niniejsze oświadczenie zostaje złożona przez5: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 
Niniejszym oświadczam, że wszystkim osobom uczestniczącym w niniejszym postępowaniu 
przedstawiono następujące informacje: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, 
że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o, ul. Jabłoniowa 

55, 80-180 Gdańsk; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Utylizacyjnym jest Pani Anna Borowska-

Ślęczka, kontakt: iod@zut.com.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 

promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz 

zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną 

mężczyzn - Sygnatura 16/PN/2018  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

                                                 
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

PODPIS(Y): 

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 
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II CZEŚĆ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA NR  

w dniu  …………….. w Gdańsku pomiędzy: 

Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy  ul. Jabłoniowej 55, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, REGON: 
190042880, NIP 583-000-20-19, o kapitale zakładowym w wysokości 12.092.000,00 PLN, zarządzie 
trzyosobowym, reprezentowanym przez: 

Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 
Wojciecha Głuszczaka –Członka Zarządu 

reprezentowanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
a 

imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............, 
seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………..na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........………..pod numerem 
………..; numer NIP….…………; REGON……………, PESEL………………………… 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym przez:. 
/zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwanym dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu 
nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej 
treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez WYKONAWCĘ na rzecz  ZAMAWIAJĄCEGO usługi promocji 
usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz zasad segregacji  
odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek 
minimum Super Ligi piłki ręcznej mężczyzn, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w III 
części SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§ 2 
1. W okresie od daty zawarcia  do 30 czerwca 2019 roku Wykonawca  zobowiązuje się do 
świadczenia usługi promocji usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz 
mieszkańców oraz zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - 
piłkę ręczną mężczyzn podczas rozgrywek minimum Super Ligi Piłki Ręcznej mężczyzn w sezonie 
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2018/2019 poprzez: 
 

1) Ekspozycję logotypów Zamawiającego podczas rozgrywanych w Gdańsku meczów  
w nastepujący sposób: 

a. umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy, logotypów Zamawiajacego wraz  
z linkiem do jego strony www.zut.com.pl. 

b. umieszczenie przekazanych logotypów i informacji o Zamawiajacym na plakatach 
informujących o wszystkich meczach ligowych w minimalnym nakładzie 100 szt. przed 
każdym meczem. 

c. umieszczenie logotypów Zamawiajacego na sprzęcie i kompletach reprezentacyjnych 
strojów zawodników klubu z uwzględnieniem całej konfekcji. 

d. zamieszczenie logotypów oraz informacji o Zamawiającym  we wszystkich publikacjach 
prasowych i materiałach audio-video emitowanych na zamówienie Wykonawcy. 

e. zamieszczenie logotypów Zamawiającego na ściance sponsorskiej wykorzystywanej  
w trakcie wywiadów podczas imprez emitowanych w stacjach telewizyjnych, 

f. promowanie działalności zamawiającego, w tym zasad właściwego postępowania 
z odpadami z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów podczas spotkań 
z dziennikarzami, kibicami oraz innymi grupami społecznymi, które mogą stanowić 
grupę docelową w rozumieniu Zamawiającego, 

g. zamieszczenie logotypów oraz informacji o Zamawiającym we wszystkich materiałach 
informacyjnych drukowanych i dystrybuowanych przez Wykonawcę podczas meczów 
ligowych. 

h. przeprowadzenie kolportażu materiałów informacyjnych Zamawiajacego poprzez 
dołączenie ich do biletu na mecz ligowy klubu na życzenie Zamawiającego, 

i. ekspozycję w obiekcie, na którym Wykonawca organizuje mecze ligowe w Gdańsku  
w charakterze gospodarza, minimum 3 banerów reklamowych, 

j. ekspozycję logotypów Zamawiającego na hali AWF lub hali ErgoArena, zgodnie 
z ustalonym z Zamawiającym sposobem i  miejscem ekspozycji, 

k. umożliwienie ekspozycji logotypów Zamawiającego w formie naklejek na boisku  
w trakcie trwania imprez, zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego lokalizacją, 

 
2) Organizację konkursów sponsorskich podczas meczów ligowych organizowanych przez 
      Wykonawcę. Treść i forma konkursów związana będzie z promocją działań Zakładu 
      Utylizacyjnego Sp. z o.o. jako szeroko pojętą gospodarką odpadami, edukacji 
      społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, segregacji odpadów oraz zachowań  
      pro-ekologicznych i ustalana z Zamawiającym. Nagrody dostarczy Zamawiający 
      wedle uznania. 
3) Emisję materiałów audio-video dostarczonych przez Zamawiającego, podczas meczów 
       ligowych organizowanych przez Wykonawcę. 
4)  Eksponowanie logotypów Zamawiającego i umożliwienie działań edukacyjnych szczególnie 
      w trakcie: 

a) aktywności Wykonawcy skierowanych do dzieci nie związanych bezpośrednio 
z przeprowadzeniem meczów rozgrywkowych, 

b) rozgrywek meczowych w formie instalacji służących edukacji z zakresu gospodarki 
odpadami, w szczególności  dot. zasad segregacji odpadów w Gdańsku i recyklingu. 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu powierzchnię oraz media w miejscu   
rozgrywek niezbędne do funkcjonowania instalacji.  

5) Wsparcie Zamawiającego w postaci uczestnictwa zawodników Klubu i przeprowadzenia 
 zajęć sportowych w aktywnościach zaplanowanych przez ZU (festyny, pikniki, imprezy 
 miejskie, w których Zamawiający bierze udział na podstawie odrębnych porozumień). 
6) Przekazanie Zamawiającemu materiałów z sesji fotograficznej zawodników celem 
 wykorzystania ich w działaniach promocyjnych Zamawiającego. 

http://www.zut.com.pl/
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7) Zagwarantowanie możliwości wykorzystania wizerunku poszczególnych zawodników, 
        trenerów oraz zespołu w materiałach promocyjnych ZU 
 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania do akceptacji Zamawiajacego projektów materiałów 
reklamowych, w tym w szczególności wymienionych w punktach od 1.a do 1.e, oraz i,j,k na co 
najmniej 7 dni przed ich rozpowszechnieniem lub upublicznieniem, przy czym: 

a) zamawiający  w terminie 3 dni roboczych [poniedziałek – piątek z wyłączeniem świąt] od 
otrzymania projektów do akceptacji może wnieść do nich poprawki. Brak odpowiedzi 
Zamawiającego w wyżej oznaczonym terminie oznacza zgodę na wykorzystanie materiałów 
zgodnie z treścią przesłanych projektów. 

b) wykonawca  ma obowiązek niezwłocznie uwzględniać poprawki Zamawiajacego, aż do 
momentu uzyskania jego akceptacji, 

c) w imieniu Zamawiającego  akceptacji projektów reklamowych dokonuje przedstawiciel 
Zamawiajacego, wskazany w §10. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu  dwóch raportów z wykonania 
umowy, w wersji elektronicznej i papierowej, zawierających dowody realizacji zobowiązań zgodnie 
z powyższymi punktami umowy chyba, że Zamawiający  zażąda pisemnie przedstawienia takiego 
raportu wcześniej. 

a) raport wymaga akceptacji Zamawiającego. W imieniu Zamawiającego akceptacji raportu 
dokona przedstawiciel Zamawiającego, wskazany w §10, składając na raporcie swój podpis 
oraz datę, 

b) Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznie uwzględnić wskazane przez Zamawiającego braki 
w  raporcie, aż do momentu uzyskania jego ostatecznej akceptacji, 

c) Akceptację raportu stanowi podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajacego raportu bez 
uwag. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do dostarczenia raportów, o których mowa w ust. 3 powyżej  
w terminie do dnia 31.01.2019 r oraz 30.06.2019 r.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania logotypów oraz innych znaków i materiałów 
reklamowych Zamawiającego   w  celu innym i w inny sposób, niż określony w § 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania powierzchnią reklamową niezbędną do 
realizacji niniejszego zamówienia 

7. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
określonego w ust. 8, w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania 
jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 
wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 3 

ZAMAWIAJĄCY jest w szczególności zobowiązany do:  
a. Przekazania WYKONAWCY logo wraz z informacją o polu ochronnym znaku i kolorach firmowych, 

co nastąpi  poprzez  przesłanie na adres Wykonawcy : ………………………………………..  w terminie do 
14 dni od daty podpisania umowy. 

b. Przekazania WYKONAWCY wszystkich informacji niezbędnych do wykonania usług stanowiących 
przedmiot umowy, w tym materiałów filmowych i materiałów reklamowych. 
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c. Dokonania zapłaty WYKONAWCY wynagrodzenia opisanego w §7, 
 

TERMINY 
 

§ 4 
Umowę zawarto na czas określony tj.: od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30.06.2019 r.  

 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 5 
Wykonawca  zobowiązuje się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji niepodanych do 
wiadomości publicznej zdobytych na temat Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 
umowy, przy czym przez „informację” rozumie się jakąkolwiek wiadomość wyrażoną za pomocą mowy, 
pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawartą w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, 
a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób. Powyższy obowiązek jest nieograniczony  w czasie. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH I SIŁA WYŻSZA 

 §6 
1. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za działania  

i zaniechania osób, którymi się posługuje przy wykonaniu czynności określonych w niniejszej 
umowie, tak jak za własne działania lub zaniechania.   

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich, związanych z zawarcie   
i wykonaniem niniejszej umowy, jak również jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do roszczeń, które zostałyby zgłoszone przez 
osoby trzecie po rozwiązaniu umowy. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim było to spowodowane 
okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej, tj. np. zdarzeniami zewnętrznymi, niezależnymi 
od Stron, niemożliwymi do zapobieżenia lub przewidzenia, pomimo zachowania należytej 
staranności,  w tym np. oddziaływaniem sił przyrody (powodziami,  wyładowaniami 
atmosferycznymi itp.), zarządzeniami władz państwowych bądź samorządowych, strajkami, 
rozruchami. 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 
§ 7 

1. Za czynności wynikające z niniejszej umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości .................... zł netto (słownie: plus kwotę podatku Vat ustaloną zgodnie ze stawką 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury, płatne w dwóch przelewach w sposób następujący: 

a) 70% kwoty określonej w § 7 ust. 1  zostanie zapłacone w terminie 7 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z siedmiodniowym terminem płatności. 
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie umowy przez wszystkie Strony. 
b) 30% kwoty określonej w § 7 ust. 1  zostanie zapłacone najpóźniej w terminie do dnia 
31.01.2019 r., na podstawie dostarczonej, prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
z siedmiodniowym terminem płatności licząc od daty wpływu do Zamawiającego. Warunkiem 
wystawienia faktury i płatności jest akceptacja przez Zamawiającego pierwszego raportu 
wskazanego w §2 ust. 3 i 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, 
które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem 
rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie, 

1. Zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktur opisanych w ust.1, 
przy zachowaniu określonych w nim warunków. 
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2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z tym zostały im 
nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

a. Zamawiającemu: 583-000-20-19 
b. Wykonawcy:.................................... 

 
 

XII. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA 
POUFNOŚCI  

§ 8 
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 2018 
r., poz. 419 tekst jednolity). 

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. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić 
Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji 
niniejszego zamówienia  a w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, 
technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących 
się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych 
informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 
419 tekst jednolity). 
 

ROZWIĄZANIE UMOWY I KARY 
§ 9 

1. Zamawiający  uprawniony jest do rozwiązania umowy jednostronnie ze skutkiem 
natychmiastowym [tzw. ważne przyczyny]: 
a. w przypadku nie zastosowania się do uwag Zamawiajacego w terminie przez niego 

wskazanym, dot. zaniedbania ze strony Wykonawcy polegającego na nie wykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu przez niego któregokolwiek  z obowiązków wynikających z § 2 
umowy, 

b. w przypadku nie wykonania lub w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w § 2 umowy, niezależnie od prawa do rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia, Zamawiający  może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 20% 
kwoty netto wskazanej w § 7 punkt 1, za każde nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

c. w przypadku, gdy działanie Wykonawcy stanowi naruszenie prawa, Zamawiajacy niezależnie 
od rozwiązania umowy, może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 30% kwoty 
wynagrodzenia netto określonego w § 7 punkt 1, 

d. w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę raportu z wykonania zobowiązań w terminie 
określonym w § 2, ust. 4, Zamawiajacy  może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 
20% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 7 punkt 1, 

e. Wykonawca  przekaże należną kwotę z tytułu kary umownej na rachunek Zamawiajacego  
w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub od daty doręczenia noty księgowej. 

f. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4, nie 
wyklucza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
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wysokość kar umownych. 

2. Zamawiający  uprawniony jest do naliczenia kar umownych w przypadku: 
a. nie przedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących 
czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w wysokości 
1000 zł za każdy przypadek, 

b. wykonywania czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za 
każdy przypadek. 

 
PRZEDSTAWICIELE 

§ 10 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach 

dotyczących współpracy określonych w Umowie: 

a. ze strony Zamawiającego: Monika Łapińska-Kopiejć, tel.: 600 026 265,  
e-mail: mlapinska@zut.com.pl. 

b. ze strony Wykonawcy : ........................................ tel.: .......................................  
e-mail: .................................................... 

2. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa   
     (każdy w swoim zakresie) do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych  
     postanowieniami niniejszej umowy.   
3. Przedstawiciele wymienieni w ust. 1 nie są upoważnieni do dokonywania zmian, czy rozwiązania  
     umowy. 
4. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w ust.1 : 

a. nie wymaga zmiany umowy, 
b. dokonywana jest na podstawie pisemnego powiadomienia. 

 
POWIADOMIENIA 

§11 
1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą pocztą, 
faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 
 
Dla Zamawiającego 
Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
tel. 058/3260100 
fax. 058/ 3221576 
e-mail: zut@zut.com.pl 
 
Dla Wykonawcy 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
tel. ………………………………… 
fax. ……………………………… 
e-mail: …………………………… 
 
2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numerów, a niewykonanie tego  
    obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery podane w ust. 1 jest skuteczne. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 13 
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą 

one być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)  i są one możliwe w zakresie: 

a. zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego,   
b. zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów powszechnie 

obowiązujących w tym zakresie,  
2.   Zmiany mogą być wprowadzone w następujący sposób: 

a. zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub 
Zamawiający,  

b. przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych 
zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy, 

c. 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 zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane wyżej,  

d. w przypadku upływu terminu podanego w lit.c i nie uzyskania  jednej z odpowiedzi  tam 
opisanych, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

 
§ 14 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO . 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
§ 16 

Integralną część umowy stanowią:  
1. Specyfikacja  Istotnych Warunków  Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego  - 

znak: 16/PN/2018. 
 

2.   Oferta złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu - znak: 16/PN/2018  
 

 
 
WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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III CZĘŚĆ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
a. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi promocji 

usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców oraz 
zasad segregacji  odpadów  w gminie Gdańsk poprzez dyscyplinę sportową - piłkę 
ręczną mężczyzn na poziomie minimum Super  Ligi.  

b. Przedmiot zamówienia winien być realizowany podczas co najmniej 11 spotkań ligowych 
organizowanych przez Wykonawcę występującego w roli gospodarza spotkań ligowych  
w obiektach Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdańsku lub Hali Ergo Arena  
w Gdańsku. 

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dostępności obiektów określonych 
w pkt 2 poprzez wgląd w stosowne dokumenty. 

d.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

Kod CPV         Nazwa 
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2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
 

1) Ekspozycję logotypów Zamawiającego podczas rozgrywanych w Gdańsku meczów  
w nastepujący sposób: 
 

a. umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy, logotypów Zamawiajacego wraz  
z linkiem do jego strony www.zut.com.pl. 

b. umieszczenie przekazanych logotypów i informacji o Zamawiajacym na plakatach 
informujących o wszystkich meczach ligowych w minimalnym nakładzie 100 szt. przed 
każdym meczem. 

c. umieszczenie logotypów Zamawiajacego na sprzęcie i kompletach reprezentacyjnych 
strojów zawodników klubu z uwzględnieniem całej konfekcji. 

d. zamieszczenie logotypów oraz informacji o Zamawiającym  we wszystkich 
publikacjach prasowych i materiałach audio-video emitowanych na zamówienie 
Wykonawcy. 

e. zamieszczenie logotypów Zamawiającego na ściance sponsorskiej wykorzystywanej  
w trakcie wywiadów podczas imprez emitowanych w stacjach telewizyjnych, 

f. promowanie działalności zamawiającego, w tym zasad właściwego postępowania 
z odpadami z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów podczas spotkań 
z dziennikarzami, kibicami oraz innymi grupami społecznymi, które mogą stanowić 
grupę docelową w rozumieniu Zamawiającego, 

g. zamieszczenie logotypów oraz informacji o Zamawiającym we wszystkich materiałach 
informacyjnych drukowanych i dystrybuowanych przez Wykonawcę podczas meczów 
ligowych. 

h. przeprowadzenie kolportażu materiałów informacyjnych Zamawiajacego poprzez 
dołączenie ich do biletu na mecz ligowy klubu na życzenie Zamawiającego, 

i. ekspozycję w obiekcie, na którym Wykonawca organizuje mecze ligowe w Gdańsku  
w charakterze gospodarza, minimum 3 banerów reklamowych, 

j. ekspozycję logotypów Zamawiającego na hali AWF lub hali ErgoArena, zgodnie 
z ustalonym z Zamawiającym sposobem i  miejscem ekspozycji, 

k. umożliwienie ekspozycji logotypów Zamawiającego w formie naklejek na boisku  
w trakcie trwania imprez, zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego lokalizacją, 
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2) Organizację konkursów sponsorskich podczas meczów ligowych organizowanych przez 
      Wykonawcę. Treść i forma konkursów związana będzie z promocją działań Zakładu 
      Utylizacyjnego Sp. z o.o. jako szeroko pojętą gospodarką odpadami, edukacji 
      społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, segregacji odpadów oraz zachowań  
      pro-ekologicznych i ustalana z Zamawiającym. Nagrody dostarczy Zamawiający 
      wedle uznania. 
3) Emisję materiałów audio-video dostarczonych przez Zamawiającego, podczas meczów 
       ligowych organizowanych przez Wykonawcę. 
4)  Eksponowanie logotypów Zamawiającego i umożliwienie działań edukacyjnych szczególnie 
      w trakcie: 

a) aktywności Wykonawcy skierowanych do dzieci nie związanych bezpośrednio 
z przeprowadzeniem meczów rozgrywkowych, 

b) rozgrywek meczowych w formie instalacji służących edukacji z zakresu gospodarki 
odpadami, w szczególności  dot. zasad segregacji odpadów w Gdańsku i recyklingu. 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu powierzchnię oraz media w miejscu   
rozgrywek niezbędne do funkcjonowania instalacji.  

5) Wsparcie Zamawiającego w postaci uczestnictwa zawodników Klubu i przeprowadzenia zajęć  
     sportowych w aktywnościach zaplanowanych przez ZU (festyny, pikniki, imprezy miejskie,  
     w których Zamawiający bierze udział na podstawie odrębnych porozumień). 
6) Przekazanie Zamawiającemu materiałów z sesji fotograficznej zawodników celem  
      wykorzystania ich w działaniach promocyjnych Zamawiającego. 
7) Zagwarantowanie możliwości wykorzystania wizerunku poszczególnych zawodników,     
      trenerów oraz zespołu w materiałach promocyjnych ZU 
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