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CZEŚĆ I – 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 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. 

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 2018 poz. 1986 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 bieżąca obsługa z zakresu public relations i promocji 
dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.  

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

3. 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 

http://www.zut.com.pl/
mailto:zut@zut.com.pl
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-zarzadzania-public-relations
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-projektowania-stron-WWW
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5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia powtórzone. 

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

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

Maksymalny okres wykonania Umowy będzie wynosił 18 miesięcy licząc od daty jej podpisania.  

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

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; 
 

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 150.000 PLN lub posiada 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000 PLN, 

2) Warunek, o którym mowa w punkcie 10.2.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  
wykaże (obowiązuje zapis daty w szyku rok-miesiąc-dzień), 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 usługi 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  
1 500 000 zł brutto. Umowa na usługę public relations lub promocję i edukację powinna 
mieć wartość minimum 500 000 zł brutto dla każdego projektu i trwać minimum 12 
miesięcy; (w przypadku umów będących w trakcie realizacji, na dzień składania ofert 



  

6 

 

umowa musi być zrealizowana w wymiarze minimum 12 miesięcy, wymagany format 
zapisu daty: rok-miesiąc-dzień) 
oraz 

b) co najmniej 1 usługę 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 1 kampanię edukacyjną lub społeczną na rzecz podmiotów z sektora 
publicznego dotyczącą tematyki ochrony środowiska; 
oraz  

d) 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: 

 
(i) Specjalista kluczowy nr 1 - Kierownik Zespołu – posiadający następujące kwalifikacje: 

specjalista ds. public relations i promocji posiadający minimum 10-letnie doświadczenie 
(wykazany zapisem daty w szyku rok-miesiąc-dzień) 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 i promocyjną po 

stronie agencji (każdą minimum 12-miesięczną wskazaną  
w zapisie daty w szyku rok-miesiąc-dzień*) dla przynajmniej 2 klientów  
z sektorów: gospodarka odpadami lub energetyka lub ciepłownictwo lub ochrona 
środowiska pełniąc funkcję kierownika zespołu, oraz 

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

* w przypadku umów będących w trakcie realizacji, na dzień składania ofert umowa musi być 
zrealizowana w wymiarze minimum 12 miesięcy 

 
(ii)  Specjalista kluczowy nr 2 - specjalista ds. Public Relations i promocji – posiadający 

następujące kwalifikacje: 
minimum 5-letnie doświadczenie (wykazane zapisem daty w szyku rok-miesiąc-dzień)  
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 12-miesięczną wskazaną w 
zapisie daty w szyku rok-miesiąc-dzień*) dla przynajmniej 2 klientów z sektorów: 
gospodarka odpadami lub energetyka lub ciepłownictwo lub ochrona środowiska;  

* w przypadku umów będących w trakcie realizacji, na dzień składania ofert umowa musi być 
zrealizowana w wymiarze minimum 12 miesięcy 

 
(iii) specjalista kluczowy nr 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 
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samodzielnie lub z zespołem co najmniej 2 systemów identyfikacji wizualnej o wartości 
minimum 25 000 zł brutto każdy; 
 

(iv) Specjalista ds. mediów społecznościowych – doświadczenie w prowadzeniu profili 
społecznościowych (FB, YT, Instagram) przez okres co najmniej 12 miesięcy potwierdzone 
referencjami od przynajmniej 2 podmiotów.   
 

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.  

10. 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 załącznik nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
 

W zakresie spełnienia warunku określonego w pkt  10.2.3 niniejszej SIWZ: 
 

b) 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, 

c) 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, 
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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: 

 

1) 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.  

oraz  

b) dowody potwierdzające, że uługi wyspecyfikowane w załączniku nr 4 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 

2) 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. 
 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
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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. 
 
4) 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. 
 
5) 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. 
 

6) 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. 
 

7) 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 1 i 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 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  
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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; 

11. 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. 

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 
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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. 

12. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium  
w wysokości 15.000 PLN (słownie: piętnaście 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; 

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 (Dz. U. 
Z 2018  poz. 110 ze zmianami). 

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

(i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

(iii) 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. 

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; 

5) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;  
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6) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
7) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

1. Informacje ogólne. 

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

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
a. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

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

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

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 (Dz. U. Z 2018  poz. 110 ze zmianami). 

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 
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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, 

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). 

14. 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. 

15. 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 
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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. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. 
U z 2018 poz. 1600 tekst jednolity) art. 297, §1 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo 
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 
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 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 osób) 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. 
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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 osób) 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, 

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) dla oceny dodatkowego kryterium w postępowaniu - wykaz podmiotów z branży 
gospodarki odpadami obsługiwanych w zakresie doradztwa i promocji przez Oferenta  
w okresie ostatnich 5 lat na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6  do niniejszej 
IDW. 

g) oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW, 

h) Dokumenty dotyczące „case study”. 

i) 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, 

j) 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, 

k) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 
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l) 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 

16. 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 wpłynął do Zamawiającego 
nie 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. 

17. Zebranie Wykonawców. 

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

18. 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 . 

19. 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  12.07.2019 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.  

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

Oferta w postępowaniu na:  

Usługi z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
Nie otwierać przed dniem: 12.07.2019  roku godzina 11:30 

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

20. 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”. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowa 
55, POLSKA 
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W dniu  12.07.2019 r. o godz.  11:30 

22. 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; 

4) terminu wykonania zamówienia; 

5) okresu gwarancji; 

6) warunków płatności zawartych w ofertach; 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5.  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. 

23. Zwrot oferty. 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwróci ofertę niezwłocznie bez otwierania. 

24. 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. 
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25. 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 ze zmianami), 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. 

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 (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami.) 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 2017  r. poz. 1830 ze zmianami). 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. 

26. 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) 55% 

3 Liczba projektów graficznych ponad liczbę 
wymaganą  

5% 

4. Doświadczenie specjalisty  ds. PR w branży 
gospodarki odpadami 

15% 

5. Liczba obsługiwanych podmiotów w branży 
gospodarki odpadami   

10% 

6. Doświadczenie kierownika zespołu w obsłudze 
podmiotów komunalnych 

5% 
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7. Liczba kamapanii promocyjnych usług  spółek 
komunalnych 

5% 

8. Liczba projektów realizowanych w zakresie dialogu 
społecznego 

5% 

 
1) Liczba punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. 

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

3. Sposób oceny ofert w kryterium „Cena” 

Oferty w kryterium „Cena” zostaną ocenione według wzoru: 

  

gdzie: 

 

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

COMIN 
Najniższa cena oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

COB Cena oferty badanej 

 

 
4. Dodatkowe kryteria oceny: 

 
1) Liczba projektów graficznych, zaproponowanych przez oferenta, ponad te wskazane w III 

części SIWZ: 
o 10 więcej – 1 pkt, 
o 20 więcej – 3 pkt, 
o 40 więcej – 6 pkt, 

 
 
 
 

LPG 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Liczba 
projektów " 

LPGB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

LPGmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „Liczba 
projektów” spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

 
 

2) Doświadczenie specjalisty ds. PR w obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami  
w latach poparte referencjami: 
1 rok obsługi – 1pkt, 
2-3 lata obsługi – 3 pkt, 
4 i więcej lat – 6 pkt, 

 
 
 

C =  
COMIN 

X 55 
COB 

KLPG =  
LPGB 

X 5 
LPGmaks 
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KDSPR 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium 
"Doświadczenie specjalisty PR" 

DSPRB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

DSPRmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „Doświadczenie 
specjalisty PR” spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

 
 

3) Liczba podmiotów z branży gospodarki odpadami obsługiwanych w zakresie doradztwa i 
promocji przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat, wraz z ich wskazaniem: 
 
od 3 do 4 podmiotów – 1 pkt, 
od 5-6 podmiotów – 3 pkt, 
7 i więcej podmiotów – 5 pkt, 
 

 
 
 
 

KLPBGO 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Liczba 
podmiotów z branży " 

LPBGOB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

LPBGOmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „liczba 
podmiotów z branży gosp. odp.” spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert 

 
 
 

4) Doświadczenie kierownika zespołu, account managera, w obsłudze komunalnych 
podmiotów z branży gospodarki odpadami w ostatnich 5 latach przed datą składania ofert, 
poparte referencjami: 

 
1 rok obsługi – 1 pkt, 
2-3 lata obsługi – 3 pkt, 
4 i więcej lat – 6 pkt, 
 

 
 
 
 
 

KDAM 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium 
"Doświadczenie kierownika zespołu " 

DAMB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

KDSPR =  
DSPRB 

X 15 
DSPRmaks 

KLPBGO =  
LPBGOB 

X 10 
LPBGOmaks 

KDAM =  
DAMB 

X 5 
DAMmaks 
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DAMmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „Doświadczenie 
kierownika zespołu” spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

 
 

5) Liczba kampanii/projektów promocyjnych usług spółek komunalnych zrealizowanych przez 
oferenta w ostatnich 5 latach licząc od daty składania ofert wraz z ich wskazaniem: 

 
1 kampania/projekt – 1 pkt, 
2-3 kampania/projekt – 3 pkt, 
4 i więcej kampanii/projektów – 5 pkt, 

 
 
 
 
 
 
 

KLKP 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Liczba 
kampanii prowadzonych dla spółek komunalnych " 

LKPB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

LKPmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „"Liczba 
kampanii prowadzonych dla spółek komunalnych " 

 
 
 

6) Liczba projektów/inicjatyw prowadzona na rzecz klienta dotyczących dialogu społecznego 
z interesariuszami (działania w obszarze budowania relacji z interesariuszami, np. radą 
interesariuszy, innym ciałem doradczym i reprezentującym opinię społeczną w sytuacja 
kryzysogennych) w okresie ostatnich 5 lat wraz z ich wskazaniem.  

 
1 projekt/inicjatywa – 1 pkt, 
2 projekty/inicjatywy – 3 pkt, 
4 i więcej projektów/inicjatyw  – 5 pkt 
 

 
 
 
 
 

KRIP 
liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium "Liczba 
kampanii prowadzonych dla spółek komunalnych " 

KRIPB Liczba punktów przyznanych za kryterium oferty badanej 

KRIPmaks 
Najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium „"Liczba 
kampanii prowadzonych dla spółek komunalnych " 

 
 

KLKP =  
LKPB 

X 5 
LKPmaks 

KRIP =  
KRIPB 

X 5 
KRIPmaks 
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27. 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 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. 

28. 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 
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zachodzą uzasadnione podstawy, do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

29. 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. 

30. 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.  

31. 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. 
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32. 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. 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. 

33. 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.  
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8. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć: 

a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności  na kwotę 200.000,- 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. 

34. 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. 

35. 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 wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo 
w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
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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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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 

5.  Załącznik nr 5 Wykaz personelu 

6.  Załącznik nr 6 Wykaz podmiotów z branży gospodarki odpadami obsługiwanych w zakresie 
doradztwa i promocji przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat 

7.  Załacznik 7  oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 

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. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI:  

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

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  

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) deklarujemy sporządzenie ……………….. projektów graficznych ponad liczbę wymaganą, 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,  
8) 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, 

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

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

11)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 poz. 1986 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]3 

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

(wyrażone cyfrą)  

od do 

1    

2    

12) [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  

13) 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 

      

      

                                                 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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 w postępowaniu na: 

 

obsługę z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

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 na obsługę z zakresu public relations i promocji 
dla. Zakładu Utylizacyjnego 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. 
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 

 

                                                 
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 3 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów w postępowaniu  
na:  
 

obsługę z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY: 

 

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 obsługę z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 
 

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 zamówienia zobowiązanie 
wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu. 
 
 

PODPIS UDOSTĘPNIAJĄCEGO: 
 

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 4 – Wzór wykazu zrealizowanych lub realizowanych usług w postępowaniu na:  

 

obsługę z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

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) 

   

   

 

LP 
WARTOŚĆ 
(BRUTTO) 

PRZEDMIOT 

DATA 
WYKONANIA 

(OKRES 
REALIZACJI) 

PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO 
USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

...  

   

 

 

 

 

 

                                                 
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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w zakresie dodatkowych kryteriów (kampanie promocyjne spółek komunalnych): 

 

LP Ilość  Nazwa kampanii/projektu 

DATA 
WYKONANIA 

(OKRES 
REALIZACJI) 

PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO 
USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

...  

   

 

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 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu personelu w postępowaniu na: 
 

obsługę z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

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 IMIĘ I NAZWISKO 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE 

DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Funkcja 
PODSTAWA DO DYSPONOWANIA 

OSOBAMI 

1  

 

koordynator współpracy 

(key account manager) 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

……………………………………………………

……………………* 

2  

 

specjalista ds. public 

relations i promocji 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

……………………………………………………

……………………* 

3  

 

grafik komputerowy 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

……………………………………………………

……………………* 

4.  

 

Specjalista ds. mediów 

społecznościowych 

(Samodzielnie / osoba zostanie 

udostępniona przez inny podmiot) 

……………………………………………………

……………………* 

 

 

 

                                                 
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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w zakresie dodatkowych kryteriów: 

LP funkcja Podmiot obsługiwany okres realizacji obsługi 
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) 

……………………………………………………

……………………* 

 

 

 

Na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić potwierdzenie realizacji wyspecyfikowanych powyżej usług 

Uwaga! 

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 

 

 
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 6 – Wzór wykazu podmiotów z branży gospodarki odpadami obsługiwanych w zakresie 
doradztwa i promocji przez Oferenta w okresie ostatnich 5 lat dla oceny dodatkowego kryterium w 
postępowaniu 

na obsługę z zakresu public relations i promocji  
dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

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 PRZEDMIOT USŁUGI 
DATA WYKONANIA 
(OKRES REALIZACJI) 

PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO 
USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA 

1.  

  

2.  

  

...  

  

 

Dane winny dotyczyć innych podmiotów niż wykazane w załączniku nr 4 dla spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.W przypadku braku załączmika nr 6 lub braku danych w tym załączniku Oferent nie otrzyma 
punktów za dodatkowe kryterium. 
Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć dowody, że wyspecyfikowane powyżej 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 

                                                 
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 7 – oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 
 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
 

obsługę z zakresu public relations i promocji  
dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  17/PN/2019 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsze oświadczenie zostaje złożona przez[1]: 

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 
2016r. 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 obsługę z zakresu public relations i promocji  

dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

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 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; 

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; 

                                                 
[1] Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 

mailto:iod@zut.com.pl
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− 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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CZEŚĆ II - PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NR: ..........…………….............. 
 
 
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 2018 r, poz.1986 ze zmianami), 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 z dnia…………………………... 

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 mają charakter informacyjny i nie mają wpływu 
na interpretację niniejszej umowy. 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§2 

1. Przedmiotem Umowy są działania public relations i promocji na rzecz Zakładu Utylizacyjnego 
Sp. z o.o.: 

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

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

zwane dalej Działaniami. 

2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji Umowy i zakres rzeczowy Umowy określa Opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  

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

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

5. 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. 

 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§ 3 

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

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

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

1) Koordynator współpracy (Kierownik zespołu) obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do 
jego regularnej dyspozycji w Gdańsku (na każde wezwanie), przewiduje się minimum  
1 spotkanie w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział Koordynatora we wszystkich 
wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza siedzibą); 

2) Specjalista ds. public relations i promocji obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do jego 
regularnej dyspozycji w Gdańsku (obecność w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie), 
przewiduje się minimum 1 planowe spotkanie w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz 
udział specjalisty we wszystkich wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza 
siedzibą); 

3) Specjalista ds. mediów społecznościowych obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do 
jego regularnej dyspozycji w Gdańsku (na każde wezwanie), przewiduje się minimum 1 
spotkanie w tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział specjalisty we wszystkich 
wskazanych przez Zamawiającego wydarzeniach (także poza siedzibą) w celu np. 
relacjonowania w internecie eventu organizowanego przez Zakład Utylizacyjny; 
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4) Grafik komputerowy - przewiduje się przede wszystkim współpracę zdalną z grafikiem 
(telefon, e-mail), nadzorowaną przez Koordynatora po stronie Wykonawcy. Nie ma 
konieczności obecności grafika na wszystkich spotkaniach roboczych. Zamawiający oczekuje 
obecności grafika na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego 4 razy w ciągu trwania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach 
związanych z obecnością danego członka zespołu w wyznaczonym terminie. Zamawiający 
rozstrzyga czy wystarczająca jest obecność w siedzibie niepełnego składu zespołu.  

5. W przypadku obsługi Zamawiającego przez konsorcjum, w skład zespołu do bieżącej obsługi musi 
być delegowany przedstawiciel każdego z podmiotów konsorcjum, który również stawi się w 
siedzibie Zamawiającego na każde jego wezwanie. Zmiana składu zespołu względem tego, który był 
zgłoszony do realizacji umowy może nastąpić wyłącznie w sposób formalny i po pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Wykonawca wniosek o zmianę w składzie zespołu musi złożyć z 14-dniowym 
wyprzedzeniem, jednocześnie przedkładając propozycję zaangażowania nowej osoby do zespołu, 
która spełnia wymogi SIWZ. 

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

7. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich podwykonawców, 
jak za własne działania i zaniechania. 

 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 4 

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

2. Zamawiający na potrzeby realizacji Umowy przekaże Wykonawcy, w wersji elektronicznej, logo 
Zamawiającego wraz z wytycznymi, wyrażając zgodę na jego używanie przez Wykonawcę na 
potrzeby wykonywania niniejszej Umowy. 

 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie za kolejne okresy miesięcznej obsługi raportów 
z realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu 
okresu raportowania. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania raportów okresowych, dokona oceny  
i zgłosi uwagi lub zaakceptuje przygotowane raporty. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględniać i w terminie do 3 dni kalendarzowych przekazać ponownie materiał 
do akceptacji. W przypadku braku akceptacji, procedura zostaje powtórzona. Po protokolarnym 
zatwierdzeniu raportów Wykonawca przedłoży, zgodnie z Umową, fakturę za dany okres realizacji 
Umowy. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawierać będą w szczególności informacje na temat 
zakresu przeprowadzonych Działań, terminów Działań, grup docelowych, zasięgu Działań, ilości 
rozprowadzonych materiałów, metod i zasięgu dystrybucji. Załączniki do raportu stanowić będą 
dokumentację przeprowadzonych Działań. Raporty będą przekazywane w formie pisemnej oraz 
elektronicznej na płycie CD / DVD (format doc, plus pliki ze zdjęciami, opracowanymi materiałami, 
projektami graficznymi etc. – pliki powinny być w wersjach edytowalnych, wektorowych). 
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4. Każdy raport podlega akceptacji Zamawiającego. Raport nie zostanie zaakceptowany  
w szczególności w przypadku niewykonania działań przewidzianych w harmonogramie na dany 
okres raportowania lub niezaakceptowania poszczególnych wzorów, projektów, materiałów lub 
działań przedstawianych przez Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do 
zgłaszania uwag do przedstawionego raportu.  

5. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały wchodzące w skład 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone 
protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Zamawiającego dla poszczególnych 
materiałów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Przekazanie wykonanego Przedmiotu 
Umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gdańska. W chwili 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa własność dostarczonych 
materiałów. 

6. W przypadku zgłoszenia w protokole zdawczo - odbiorczym zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad i braków poprzez wymianę materiałów 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na wolne od wad w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w § 13 ust. 2. 

7. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i wady całego Przedmiotu Umowy, jak i jego 
poszczególnych elementów również po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, w 
szczególności w sytuacji ujawnienia się wad poszczególnych materiałów oraz do naliczania kar 
umownych, o których mowa w § 15. 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 6 

1. Datą rozpoczęcia Umowy jest dzień zawarcia Umowy. 

2. Czas trwania Umowy wynosi 18 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do dnia ……………. 2020 r. 

 

REPREZENTACJA STRON 
§ 7 

1. Przedstawicielami Zamawiającego do: 

1) prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy są: 

− Iwona Bolt - rzecznik prasowy (tel. 728 895 375, e-mail: ibolt@zut.com.pl); 

− Monika Łapińska – Kopiejć – specjalista ds. Komunikacji i PR (tel. 600 026 265, e-mail 
mlapinska@zut.com.pl), 

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

innych dokumentów: 

− Iwona Bolt - rzecznik prasowy (tel. 728 895 375, ibolt@zut.com.pl); 

− Monika Łapińska – Kopiejć – specjalista ds. Komunikacji i PR (tel. 600 026 265, e-mail 
mlapinska@zut.com.pl), 

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

3. Przedstawicielami Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy są: 
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− ………………………….. - koordynator współpracy (key account manager) (tel. ………………………., e-
mail .....@.........), 

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

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

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

4. Zmiana składu zespołu względem tego, który był zgłoszony do realizacji umowy może nastąpić 
wyłącznie w sposób formalny i po pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca musi złożyć 
pisemny wniosek o zmianę w składzie zespołu z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, 
jednocześnie przedkładając propozycję zaangażowania nowej osoby do zespołu, która spełnia 
wymogi SIWZ. Wykonawca ma prawo zmienić – za zgodą Zamawiającego – osoby wskazane w ust. 
3, pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że proponowana osoba 
posiada doświadczenie nie mniejsze, niż doświadczenie osoby wskazanej na to stanowisko przez 
Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ma prawo odmówić zgody jedynie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie wykaże, iż zaproponowana osoba posiada wymagane doświadczenie. 

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

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

URLOPY 

§ 8 

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 członków zespołu oraz 

zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 
3) wszystkie osoby zastępujące członków zespołu w okresie urlopu muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 
2. Do osób zastępujących członków zespołu znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia  

§ 7 ust 4. 

 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 9 

1. Wykonawca, z dniem odbioru przez Zamawiającego poszczególnych prac, przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów powstałych w 
toku realizacji Umowy, w szczególności do ich całości jak i samodzielnych części (w tym między 
innymi do strony internetowej, filmów promocyjno – informacyjnych, druków, artykułów 
sponsorowanych) oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do opracowań utworów oraz używania utworów z pominięciem 
oznaczenia ich autorstwa. 

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

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

2) zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową, 
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3) wprowadzanie utworu do pamięci komputera, 

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

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

6) wprowadzenie do obrotu utworu. 

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

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wykorzystania utworów i przeniesienia praw,  
o których mowa w ust. 1 i 2 na Zamawiającego, prawa do utworów będą istniały i będą przez niego 
nabyte w zakresie, w jakim są przenoszone na Zamawiającego na mocy Umowy oraz że 
przekazywane utwory będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób 
trzecich (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek 
praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń z tego tytułu 
wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

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

5. Zamawiający udziela Wykonawcy licencji do wszelkich utworów wytworzonych w ramach niniejszej 
Umowy, przy czym Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Działań, 
przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

6. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz nośników, o których mowa w ust. 4 i licencji,  
o których mowa w ust.5, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

 

WYNAGRODZENIE 
§ 10 

1. Z tytułu wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe tj. cena brutto 
……………………. zł (słownie ………………………………………………………………… złotych), na którą składa się 
podatek od towarów i usług w wysokości ……………………. zł (słownie 
………………………………………………………. złotych) oraz kwota netto w wysokości: …………………….. złotych 
(słownie: …………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych częściach, w okresach miesięcznych przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur, wystawionych zgodnie z § 5 ust. 1,2,3,4 
niniejszej Umowy. Za termin płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

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

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

5. Za okres rozliczeniowy obejmujący niepełny miesiąc kalendarzowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w tym okresie rozliczeniowym. 

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 11 

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

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca 
zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne oraz aby 
Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego 
do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów 
przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu 
wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia Zabezpieczenia 
Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby kwoty objęte tym 
Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie 
oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z 
zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów. 

 
RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 12 

1. Strony oświadczają, że Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył 
Zamawiającemu umowę ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) na kwotę, co 
najmniej 200.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (bez ograniczenia liczby zdarzeń), zawartą 
w imieniu Wykonawcy i ubezpieczenia 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 w ust. 2 niniejszej umowy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, określonej w §15 ust 3 
niniejszej Umowy.  

 

GWARANCJA 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały informacyjno – promocyjne 
na okres 12 miesięcy, liczonych od daty ich odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej materiałów informacyjno - 
promocyjnych, ujawnionej w okresie gwarancji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 
dni roboczych od daty zawiadomienia go o wadzie. 

 
 

WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJĄCY UMOWĘ 
§ 14 

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.  
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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. 

  
KARY UMOWNE 

§ 15 

1. W przypadku zwłoki w realizacji którejkolwiek z prac będących przedmiotem Umowy, w stosunku 
do terminów wynikających z harmonogramu działań opisanych w SIWZ, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w złożeniu raportów w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 lub 
usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do raportów w stosunku do terminu 
określonego w § 5 ust. 2 lub zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w protokole zdawczo – 
odbiorczym w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 6, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, w 
wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, 
za każdy taki przypadek. 

4. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, w 
wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, 
za każdy taki przypadek. 

5. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 20 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej,  
w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 
1, za każdy taki przypadek. 

6. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, w 
wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, 
za każdy taki przypadek. 

7. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 nie przekroczy 20% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

8. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, wyniesie więcej niż 
równowartość 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1, Zamawiający, po 
powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym. 
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9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.  

10. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1-5 mogą być potrącane  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy 
płatności. 

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

 

POWIADOMIENIA 
§ 16 

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

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

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

 

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
§ 17 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 tekst jednolity.) oraz ustawy z dnia 25 
lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1243) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1010). 

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). 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 18 

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

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków, wynikających z niniejszej umowy  
w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2) jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni, 
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3) jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia terminu do usunięcia naruszeń, 
wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową a w szczególności nie dochowuje 
terminów umownych bądź nie zachowuje wymaganej staranności, 

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji. 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 
odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

6) Gdy Wykonawca przekaże lub zaproponuje pośredni lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek 
osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu 
wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:  

▪ działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub 
▪ okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek 

osoby związanej z Umową  
7) 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 określonym w ust. 1 pkt 5) Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu 
wykonanych usług. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych wyżej,  
z wyłączeniem ust. 1 pkt. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 
20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 10 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 
§ 19 

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 umowy,  

d) zmianę 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 wynagrodzenia w zakresie części stanowiącej koszty pracy z wyłączeniem kosztów 
pracowników z minimalnym wynagrodzeniem o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w komunikacie Prezesa GUS za rok 
poprzedni, przy czym zmiany te są możliwe od dnia 01.02.2020 r.,  
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g) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym 
strony zgodnie ustalają, ze przyjmują wysokość minimalnego wynagrodzenia na poziomie 
kwot opublikowanych na rok 2019 r. w wysokości  2250 zł  

h) 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.  

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 lit f, g i h 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 lub/i cen towarów i usług 
konsumpcyjnych dla pozostałego okresu obowiązywania umowy.  

3. Zmiany umowy mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 
czym wnioski mogą być składane nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy. 
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 zadań i która w razie przyjęcia pozwoli obniżyć koszty realizacji umowy 
lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej 
wprowadzenia wynika z decyzji instytucji krajowych lub zagranicznych, ze zmiany prawa lub 
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. 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 dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.  
d) propozycję działań ekwiwalentnych z uzasadnieniem i potwierdzeniem ich ekwiwalentności. 

4. 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.  

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

6. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 
7. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 6 ust. 2 lub 

zwiększenia kwoty określonej § 10 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.  

8. Kwota, o której mowa w § 10 ust. 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi 
zmianami w następujący sposób:  
w stosunku do usług, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych 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 niewykonane 
w ramach zmiany.  
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9. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 
zmiany do Umowy - Aneksu.  

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

DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO UDOSTĘPNIANE WYKONAWCY  
§ 20 

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 w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 10 ust. 1 

 
PERSONEL WYKONAWCY 

§ 21 

1. Wykonawca nie będzie rekrutował ani próbował rekrutować swojego Personelu spośród 
pracowników Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 5.  

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. 

 
SIŁA WYŻSZA 

§ 22 

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, 
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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 

5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna. 
3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, ze 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 dane 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 

§ 23 

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.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

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. 
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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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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZaMÓWIENIA 

 
1. BIEŻĄCA OBSŁUGA PUBLIC RELATIONS  
 

A. Doradztwo komunikacyjne na poziomie operacyjnym i strategiczny w formie spotkań 
konsultacyjnych oraz pisemnych rekomendacji, analiz wraz z uzasadnieniem dla Zarządu oraz 
Rzecznika Prasowego Zamawiającego.  

B. Współpraca na poziomie operacyjnym z Działem Komunikacji i PR Zamawiającego oraz 
wsparcie działań komunikacyjnych w ramach przygotowania i wdrażania zadań wynikających z 
założeń „Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego do roku 2030”. 

C. Współpraca z mediami (pozyskiwanie zainteresowania redakcji różnymi aspektami działalności 
Zakładu Utylizacyjnego, aranżowanie wywiadów i/lub udziału dziennikarzy i fotoreporterów  
w wydarzeniach organizowanych przez Zamawiającego, zaspokajanie potrzeb informacyjnych 
dziennikarzy, pozyskiwanie patronatów medialnych).  

D. Przygotowywanie materiałów prasowych (włączając foto). 
E. Kompleksowa obsługa wybranych, przydzielonych przez Wykonawcę w trakcie współpracy 

zadań z obszaru PR zewnętrznego oraz wewnętrznego; w znaczeniu przygotowanie, 
koordynowanie i wdrożenie całego zadania pod nadzorem Zamawiającego.  

F. Copywriting, w tym przygotowywanie treści pism okolicznościowych, oficjalnych odpowiedzi 
na pytania, skarg interesariuszy, materiałów prasowych i promocyjnych (na potrzeby druków, 
komunikacji w internecie, ATL, BTL, inne)  

G. Utrzymywanie relacji (w imieniu Zamawiającego po uprzednim z nim ustaleniu)  
z organizacjami pozarządowy, ekspertami, instytucjami publicznymi, mediami.  

H. Przygotowywanie aktualnych baz kontaktów (min. media, listy rekomendowanych gości 
spotkań obywatelskich, eventów) oraz weryfikowanie obecności gości (telefoniczne, mailowe) 
na wydarzeniach organizowanych przez Zamawiającego.  

I. Współpraca i koordynacja działań w ramach wdrażanej strategii komunikacji wewnętrznej,  
w tym: współpraca przy organizacji eventów wewnętrznych firmy, udział w spotkaniach 
zarządu z pracownikami - przygotowywanie rekomendacji, współpraca w działaniach z zakresu 
employer branding. 

J. Współpraca i koordynacja działań w ramach strategii CSR spółki, w tym: wsparcie we 
wdrażaniu narzędzi, rekomendacje działań. 

K. Organizacja i moderowanie przez koordynatora współpracy wskazanych przez Zamawiającego 
oficjalnych spotkań z interesariuszami.  

L. Aktualizacja i wdrożenie planu komunikacji w mediach społecznościowych.  
M. Update strategii komunikacji zewnętrznej.  
N. Update strategii komunikacji wewnętrznej.  
O. Update strategii komunikacji kryzysowej. 
P. Stała obsługa Zamawiającego w mediach społecznościowych na profilach Facebook, YouTube, 

Linkedin, Instagram (administrowanie, generowanie treści tekstowych, grafik).  
Q. Administrowanie stroną internetową www.zut.com.pl; www.biegcmg.pl; szanujesegreguje.pl; 

segregujeaktywnie.pl. 
R. Wsparcie przy obsłudze Rady Interesariuszy w siedzibie Zamawiającego (przygotowywanie sali, 

materiałów we współpracy z Działem Komunikacji i PR Zamawiającego, prowadzenie listy 
obecności, protokołu ze spotkania, notatki ze spotkania na www). 

S. Realizacja innych zadań z zakresu obsługi public relations (o charakterze doradczym lub 
operacyjnym) w obszarze komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i kryzysowej.  

T. Zamawiający oczekuje obecności przedstawicieli Wykonawcy minimum raz w tygodniu  
w siedzibie Zamawiającego.  
 
 

http://www.biegcmg.pl/
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2. USŁUGA MONITORINGU MEDIÓW  
A. Prowadzenie całodobowego monitoringu mediów z wykorzystaniem zaawansowanych 

narzędzi dla zestawu 10 kluczowych dla firmy haseł, codzienna analiza przekazów, bieżące 
informowanie Zamawiającego o odnotowywanych istotnych faktach, szansach  
i zagrożeniach dla marki wynikających z analizy treści przekazów mediowych w formie 
raportów tygodniowych. Monitoring powinien obejmować prasę drukowaną, regionalną  
i branżową, internet z social media, media ogólnopolskie i regionalne takie jak radio i telewizja. 

B. Przygotowanie miesięcznych analiz działań marketingowych w mediach społecznościowych 
(najważniejsze wskaźniki, wyniki i efektywność podejmowanych działań). 

C. Monitoring mediów powinien być dostępny dla Zamawiającego 24h na dobę przez cały okres 
obowiązywania umowy; pozwalać użytkownikom na wyszukiwanie materiałów, katalogowanie 
oraz grupowanie informacji za pomocą różnorodnych kryteriów typu: 
temat/hasło/tytuł/autor/rodzajmediów/data/źródło/zasięg/ocenawydźwięku/ wartość 
ekwiwalentu. 

 
3. RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
 

Zakład Utylizacyjny raportuje podejmowane działania z zakresu zrównoważonego rozwoju 
od 2016 roku. Raport Zrównoważonego Rozwoju powstaje w cyklach dwuletnich i kolejna 
edycja będzie miała miejsce w 2020 roku. Zadanie Wykonawcy polega na: 
 

A. Wsparciu Zamawiającego przy organizacji wydania drugiego Raportu Zrównoważonego 
Rozwoju, w tym przy: redakcji treści raportu ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
raportu ze standardem GRI Standards, ocenie nadesłanych treści, ocenie grafik, ikonografik jak 
również  layoutu całego dokumentu. 
 

4. WIELKIE SPRZĄTANIE – ORGANIZACJA I PROMOCJA EVENTU  
 

Impreza cykliczna organizowana przy współpracy z Radami Dzielnic i placówkami 
oświatowymi z obszaru objętego działaniem. Impreza odbywa się w kwietniu, dokładny 
termin jest każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym. Czas trwania imprezy do 5 h.  
Zadanie polega na organizacji, koordynacji wydarzenia w realu jak i w social media, 
wydarzenie dedykowane jest dla mieszkańców dzielnic „Gdańsk Południe”.  
Zadanie obejmuje:    

 
A. Kompleksową organizację akcji pt. Wielkie Sprzątanie Gdańska Południe w kwietniu 2020  

w jedną z wyznaczonych sobót miesiąca.  
B. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji akcji przynajmniej 90 dni przed planowanym 

terminem (w tym harmonogramu działań, sposobu promocji, itp.), uwzględniając założenia 
Zamawiającego.  

C. Koordynację wydarzenia od momentu oficjalnego ogłoszenia startu do jej zakończenia.  
D. Biorąc pod uwagę, że teren, który jest wyznaczony do sprzątania to dzielnice wchodzące  

w program Aktywne Sąsiedztwo, wykonawca podzieli teren na 4 obszary, na tej podstawie 
przygotuje mapy terenu do sprzątania, które umieści w aplikacji czy na stronie, umożliwiając 
grupom zgłaszanie się do akcji.  

E. Zapewnienie informatycznej platformy do rejestracji uczestników wydarzenia (po stronie 
wykonawcy: stworzenie regulaminu, zakup domeny i przygotowanie strony lub prostej 
mobilnej aplikacji pozwalającej na rejestrację grup sprzątających, dając możliwość dodania  
w aplikacji zdjęcia "przed" i "po", tzw. ”trash challange”. 

F. Zaprojektowanie i przygotowanie dla grup zarejestrowanych kompletów do sprzątania  
(1 sztuka=komplet). Komplet powinien składać się z: 1 długiego chwytaka ułatwiającego zbiór 
śmieci, 10 płaszczyków przeciwdeszczowych (w zależności od przewidywanych warunków 
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pogodowych), 1 flagi z płótna na drewnie (dł. min. 30 cm) + flamaster do pomalowani flagi.  
Zamawiający zakłada maksymalnie 100 zarejestrowanych grup.  

G. Zapewnienie patronatów medialnych (radio, prasa, portale internetowe), wybór redakcji  
w porozumieniu z Zamawiającym.   

H. Przeprowadzenie imprezy i wykonanie dokumentacji eventu: zdjęcia ze sprzątania 
zarejestrowanych grup, zgodnie z przepisami rozporządzenia  
o RODO. Materiał filmowy powstanie z poszanowaniem praw wizerunkowych (co dotyczy osób 
występujących), autorskich i majątkowych, które zostaną przeniesione na Zamawiającego.  

I. Przygotowanie materiałów prasowych zapowiadających, relacjonujących  
i podsumowujących imprezę.  

J. Wykonanie dokumentacji foto z przebiegu sprzątania; wykonawca przygotuje 100 zdjęć 
wysokiej rozdzielczości oraz 1 film podsumowujący imprezę (do max. 3 minut).  

K. Promocję wydarzenia: zapewnienie emisji 50 spotów radiowych (30 s.) rozplanowanych na 5 
dni poprzedzających imprezę w regionalnej rozgłośni, która zostanie patronem medialnym. 
Wybór rozgłośni po akceptacji Zamawiającego.  

L. Promocję wydarzenia na Facebooku. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan promocji. 
 

5. EKOMIKOŁAJKI DLA NAJMŁODSZYCH (dwukrotna organizacja podczas realizacji umowy) 
 

Impreza cykliczna organizowana wspólnie z Radą Dzielnicy Jasień. Impreza odbywa się  
w grudniu, dokładny termin jest każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym. Czas trwania 
imprezy to 3 h.  
Zadanie polega na organizacji, koordynacji zabawy mikołajkowej dla 100 dzieci  
w wieku 3-8 i obejmuje:  
 

A. Dekorację sali w klimacie świątecznym (jako wprowadzenie w klimat świąteczny i tło do zdjęć), 
w tym baner powitalny przy wejściu oraz choinka ubrana świątecznie.  

B. Stworzenie strefy produkcji ozdób choinkowych (minimum 3 stanowiska). Do obsługi 
stanowiska Wykonawca zapewni 3 animatorów.  

C. Stworzenie strefy aktywnej: Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 6 aktywności, które 
rozwijają z założenia kreatywność dzieci, są dla nich angażujące oraz niosą przesłanie 
ekologiczne z obsługą animatorską.  

D. Organizację wizyty św. Mikołaja, który będzie uczestniczył w zabawie z dziećmi, pozował do 
zdjęć, rozdawał prezenty (prezenty zapewnia Rada Dzielnicy).  

E. Przeprowadzenie imprezy przez dwóch animatorów w odpowiednich strojach nawiązujących 
do charakteru imprezy (np. Elf i Śnieżka). 

F. Zapewnienie nagłośnienia i świątecznej muzyki w tle, opłaty ZAiKS po stronie Wykonawcy.  
G. Zapewnienie punktu malowania twarzy obsługiwany przez animatora/kę. 
H. Organizację fotobudki, 3 h, wraz z niezbędnymi drobnymi gadżetami świątecznymi do zdjęć. 
I. Zapewnienie wytwornicy śniegu umieszczonej przed wejściem do miejsca imprezy. 
J. Ubezpieczenie imprezy (OC organizatora imprezy). 

 
6. PIKNIK RODZINNY (dwukrotna organizacja podczas realizacji umowy) 
 

Impreza organizowana przy współpracy z Radą Dzielnicy wskazaną przez Zamawiającego. 
Planowany termin wydarzenia to wrzesień, dokładny termin jest każdorazowo do 
uzgodnienia z Zamawiającym. Czas trwania imprezy do 7 h.  
Zadanie polega na:  

 
A. Kompleksowej organizacji festynu i towarzyszących im działań edukacyjnych oraz koordynacji 

wydarzenia w dniu jego przeprowadzenia. 
B. Stworzeniu 5 stref na terenie imprezy: 
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a.  Strefa Aktywności (8 stanowisk/aktywności; do wybory Wykonawca zaproponuje 14 
stanowisk/aktywności); gry i zabawy rekreacyjne związane z tematyką ekologiczną, 
zdrowy styl życia itp.; 

b.  Strefa Upcyklingowa (2 stanowiska/aktywności; do wybory Wykonawca zaproponuje 
4 stanowiska/aktywności);  

c. Strefa Malucha (2 stanowiska);  
d. Strefa Edukacyjno-Informacyjna (1 stanowisko, recepcja imprezy, punkty informacyjne 

Zamawiającego);  
e. Strefa kreatywności (1 stanowisko, do wybory Wykonawca zaproponuje  

3 stanowiska/aktywności)).  
C. Organizację strefy chillout (min 10 leżaków, 10 kocyków piknikowych, 10 dmuchańców typu 

lazy bag). 
D. Zapewnienie 3 namiotów o wymiarach 3x3 m z wyposażeniem do punktów informacyjnych. 
E. Zapewnienie 1 namiotu o wymiarach 3x3 do  Strefy Upcyklingowej 
F. Zapewnienie 4 namiotów o wymiarach 3x3 z wyposażeniem do Strefy Aktywności.  
G. Zapewnienie namiotu do Strefy Malucha. 
H. Zapewnienie stoiska z lodami gałkowanymi (1200 sztuk porcji po 60 g). 
I. Zapewnienia ubezpieczenia OC organizatora imprezy. 
J. Zapewnienie nagłośnienia, muzyki i obsługi konferansjerskiej, w tym poniesienie opłat ZAIKS. 
K. Zapewnienie obsługi odpowiedniej liczby animatorów, gwarantujących bezpieczną  

i płynną obsługę eventu.  
L. Zapewnienie agregatu prądotwórczego wraz z paliwem.  
M. Zapewnienie 10 pojemników na odpady z wyraźnym oznaczeniem: odpady BIO (2 szt.), odpady 

resztkowe (3 szt.), szkło (2 szt.), metale i tworzywa sztuczne (3 szt.), papier (2 szt.), w celu 
utrzymania porządku na terenie imprezy i promocji systemu. 

N. Zapewnienie ekipy sprzątającej, która w przypadku nieporządku sprzątać będzie teren imprezy 
na bieżąco (min. 2 osoby), będzie też opróżniać przepełnione pojemniki. Wywóz odpadów 
zapewnia Wykonawca.  

O. Zapewnienie transportu wszystkich materiałów, sprzętu, namiotów, które musi dostarczyć na 
imprezę, w tym materiałów Zamawiającego (namiot, flagi, wyposażenie stoiska itp.). 

P. Przygotowanie materiałów prasowych zapowiadających, relacjonujących  
i podsumowujących imprezę. 

Q. Przygotowanie zaproszenia dla mieszkańców i skutecznego ich zaproszenia  
z wykorzystaniem wybranego kanału dotarcia (budżet 2000 zł). 

R. Wykonanie dokumentacji foto (100 zdjęć wysokiej rozdzielczości).  
S. Reklama: zapewnienie emisji 50 spotów 30.s poprzedzająco na 5 dni przed imprezą, wybór 

rozgłośni akceptuje Zamawiający.  
T. Zapewnienie patronatu radiowego min. jednej rozgłośni radiowej z Trójmiasta oraz 3 innych 

patronów medialnych (prasa i internet). 
U. Zrealizowanie materiału filmowego (max. do 3 minut) z przebiegu imprezy, mile widziane są 

sondy wśród uczestników. Materiały przekazane zostaną Zamawiającemu z przeniesieniem 
praw autorskich i majątkowych.  

V. Dostosowanie przeprowadzenia imprezy i wykonania dokumentacji do przepisów 
rozporządzenia o RODO.  
UWAGA: w sytuacji złych warunków atmosferycznych Wykonawca musi być gotowy do 
przeniesienia imprezy do sali gimnastycznej szkoły.  

 
 
7. KONKURS UPCYKLINGOWY  
 

Aby wychować „społeczeństwo recyklingu” nie wystarczą tylko regulacje prawne. Na 
każdym kroku powinniśmy edukować nie tylko w zakresie lepszej segregacji u źródła, ale też 
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życia w zgodzie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. I tu  
z pomocą przychodzi nam zawarta w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
hierarchia postępowania z odpadami, której celem jest eliminacja wytwarzania odpadów  
i maksymalne ich wykorzystywanie jako zasobu. Według tej hierarchii najpierw mamy 
zapobiegać, potem przygotowywać do ponownego użycia, poddawać recyklingowi, 
odzyskiwać energię, a na końcu składować. Konkurs upcyklingowy ma uwrażliwiać na te 
kwestie, a w wymiarze praktycznym także dostarczać pozytywnych przykładów jak może 
wyglądać „nowe życie odpadu”, czyli mowa o podwyższeniu wartości odpadów. Zadanie 
polega na:  

 
A. Organizacji i koordynacji konkursu "upcyklingowego" z prototypowaniem skierowanego do 

studentów i absolwentów studiów ASP  w zakresie: 
a. zaproponowania i skoordynowania wyboru jury konkursu wraz z poniesieniem 

ewentualnych opłat za ich udział (2 jurorów) w konkursie i obradach, 
b. przedstawienia koncepcji wraz z harmonogramem konkursu, 
c. przedstawienia koncepcji wystawy pokonkursowej wraz z rekomendacją miejsca 

wystawy i katalogu pokonkursowego, 
d. przedstawienia planu promocji wydarzenia w mediach, 
e. wykupienia reklamy: dwukrotnej tygodniowej emisji największego banera 

internetowego (każdorazowo przygotowana przez Wykonawcę) dostępnego na 
trójmiejskim portalu internetowym o potencjalnym minimum 700 000 użytkowników 
(real users) miesięcznie; baner może ukazywać się w rotacji z innymi, ale w zestawieniu 
nie więcej niż 6 banerów, 

f. przygotowania oraz druku plakatów informacyjnych o konkursie, produkcja  
i dystrybucja plakatów do miejsc docelowych (100 szt, B1), 

g. organizacji wystawy pokonkursowej (koszt założony na organizację to  
10 000 zł); koszt wynajmu pomieszczenia po stronie Zamawiającego, 

h. przygotowanie layoutu katalogu powystawowego (do 20 h pracy grafika). 
 

8. PLANETA ODZYSKU 2.0 
 

Organizacja i koordynacja 2 miesięcznego programu grantowego, którego celem jest 
aktywizacja i wsparcie finansowe szkół podstawowych lub ponadpodstawowych  
w tworzeniu przestrzeni budującej i/lub wzmacniającej świadomość ekologiczną wśród dzieci 
i młodzieży. Program grantowy ma być zorganizowany na platformie grywalizacyjnej, na której 
będzie można oddawać głosy na projekty zgłoszone przez szkoły. Gra ma być tak 
zaprojektowana, aby nie wymagała dużego zaangażowania czasowego, była ciekawa, 
wizualnie atrakcyjna i merytorycznie wciągająca. W sumie wykonanie wszystkich zadań 
(dziesięciu) nie powinno zająć uczestnikowi dłużej niż 10-15 minut. Za wykonanie 
poszczególnych zadań na Platformie uczestnik otrzymuje punkty. Wygrywa projekt, który 
zdobędzie najwięcej punktów. Fundatorem grantu pieniężnego dla szkół jest Zamawiający.  

  
Zadania Wykonawcy obejmują następujący zakres:  

A. Opracowanie regulaminu programu, w tym procedur oceny zgłoszonych przez szkoły 
projektów. 

B. Znalezienie potencjalnych dostawców platformy grywalizacyjnej, na której będzie można 
przeprowadzić projekt, czyli oddawać głosy na zgłoszone przez szkoły pomysły. Gra 
konkursowa dla szkół ma być tak zaprojektowana i prowadzona na platformie, aby nie 
wymagała dużego zaangażowania czasowego, aby był widoczny ranking szkół uaktualniany na 
bieżąco. Gra ma dać możliwość zdobycia nowej oraz sprawdzenia swojej aktualnej wiedzy  
z obszaru gosp. odpadami, być atrakcyjna wizualnie i intuicyjna. Dostawca takiej platformy 
musi się legitymować doświadczeniem w prowadzeniu takich projektów, zapleczem 
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graficznym, zapleczem technicznym i osobą dedykowaną dla klienta do rozwiązywania 
ewentualnych problemów technicznych. 

 
9. SZANUJE-SEGREGUJĘ 2.0 
 

Organizacja i koordynacja II edycji projektu badawczo-edukacyjnego promującego właściwą ̨
hierarchię postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na konsekwentną, zgodną  
z obowiązującymi zasadami segregację odpadów u źródła. 

 
Zadania Wykonawcy: 

 
A. Przygotowanie konceptu oraz regulaminu projektu skierowanego do mieszkańców Gdańsku 

lub zespołów pracowników przedsiębiorstw z Gdańska w celu przeprowadzenia eksperymentu 
badawczo-edukacyjnego promującego właściwą hierarchię postępowania z odpadami, ze 
szczególnym naciskiem na konsekwentną, zgodną z obowiązującymi zasadami segregację 
odpadów u źródła z elementami grywalizacji międzyzespołowej.  

B. Przygotowanie harmonogramu projektu.  
C. Przygotowanie media planu.  
D. Rekomendacja wyboru partnerów projektu  
E. Dwukrotna tygodniowa emisja największego banera internetowego (każdorazowo 

przygotowana przez Wykonawcę) dostępnego na trójmiejskim portalu internetowym  
o potencjalnym minimum 700 000 użytkowników (real users) miesięcznie; baner może 
ukazywać się w rotacji z innymi, ale w zestawieniu nie więcej niż 6 banerów. Zadanie polega 
na przygotowaniu kreacji i wykupieniu emisji. 

F. Prowadzenie profilu Szanuje-segreguje na Instagramie w czasie trwania projektu  
(w fazie aktywnej, czyli 3 miesiące).  

G. Organizacja i koordynacja 5 warsztatów praktycznych dla wybranych zespołów (po 
uzgodnieniu i ze wsparciem Zamawiającego).  

H. Przeprowadzenie castingu do projektu (w tym: organizacja przestrzeni do tego wydarzenia, 
brandingu oraz przeprowadzenie rozmów z zaproszonymi osobami lub zespołami wraz  
z Zamawiającym).  

I. Zapewnienie patronatu radiowego min. jednej rozgłośni radiowej z Trójmiasta oraz min. 3 
innych patronów medialnych (prasa i internet) 

J. Zarekomendowanie i nawiązanie współpracy z 2 blogerami/ki lub influencerami pasującymi do 
profilu projektu.   

K. Zapewnienie transmisji na żywo z przeprowadzanych warsztatów (FB/Instagram).  
L. Przygotowanie 10 scenariuszy krótkich filmów video.  
M. Produkcja 10 krótkich (1-2 minutowych) filmów video z realizacji projektu.  
N. Opracowywanie planu postów - social media.  
O. Stała, bieżąca aktualizacja strony www.szanujesegreguje.pl. 
P. Zarekomendowanie nagród dla drużyn zwycięskich lub wybranych osób. 

 
10. PRACE GRAFICZNE  
 

A. Wykonanie (w trakcie trwania umowy) puli 350 drobnych projektów graficznych, tzw. 
jednostek na bieżące potrzeby Zamawiającego (np. plakaty, ulotki, itd.) Przez jednostkę 
rozumie się 2h pracy grafika.   

 
11. REKLAMA PRASOWA/OUTDOOROWA 
 

A. Reklama prasowa: zapewnienie w okresie realizacji umowy publikacji 8 reklam lub artykułów 
sponsorowanych. Publikacja dotyczy wydań gazety codziennej (woj. Pomorskie) z nakładem 
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nie mniejszym niż 15 000 egzemplarzy lub w dodatku lokalnym obejmującym Trójmiasto do 
dziennika krajowego o nakładzie nie mniejszy niż 15 000 egzemplarzy. Rozmiar artykułu: 1/2 
strony. Dopuszcza się możliwość łączenia rezerwowanej powierzchni na prośbę 
Zamawiającego.  

B. Reklama outdoorowa: zapewnienie w okresie realizacji umowy reklamy w postaci 40 
nośników typu Citylight. Zadanie obejmuje też druk plakatów. 

 
12. VIDEO  
 

A. Przygotowanie 5 filmów o długości 30 s. promujących ideologię gospodarki obiegu 
zamkniętego i zasad zerowaste wykonane w rozdzielczości 4k (scenariusz, 1 dzień zdjęciowy, 1 
podkład muzyczny, narracja lektorska, animacja 2d, oświetlenie, kampera, montaż, 
postprodukcja)  

 
13. VIDEO DIY KAMPANIA  
 

B. Przygotowanie konkursu dla mieszkańców Gdańska (grupa docelowa 15-50 lat)  
w nawiązaniu do promocji gospodarki obiegu zamkniętego. Zadaniem konkursowym byłoby 
wykonanie własnych filmów dot. porad dla realizacji zasad 5 R (proste sposoby na uratowanie 
planety, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy w gospodarstwie domowym).  Stworzenie 
dedykowanej tej kampanii strony typu landingpage. Zadaniem strony ma być dostarczenie 
informacji na temat kampanii oraz wskazówek dot. gospodarki obiegu zamkniętego.  

C. Tygodniowa emisja poprzedzająca kampanię największego banera internetowego 
(każdorazowo przygotowana przez Wykonawcę) dostępnego na trójmiejskim portalu 
internetowym o potencjalnym minimum 700 000 użytkowników (real users) miesięcznie; 
baner może ukazywać się w rotacji z innymi, ale w zestawieniu nie więcej niż 6 banerów. 
Zadanie polega na przygotowaniu kreacji i emisji. 
 
 

14. DZIEŃ OTWARTY  
 

Zadanie Wykonawcy polegać będzie na zorganizowaniu na terenie zakładu Zamawiającego 
dnia otwartego dla mieszkańców w zakresie: 

a. zapewnienia możliwości zapisów na specjalnej stronie lub aplikacji mobilnej do 
udziału w Dniu Otwartym i wycieczce po zakładzie, 

b. organizacji warsztatów z tematu gospodarki odpadami komunalnymi, 
c. dostosowania przeprowadzenia imprezy i wykonania dokumentacji eventu (zdjęcia, 

film) do przepisów rozporządzenia o RODO. Materiał filmowy (do max. 3 minut) 
powstanie z poszanowaniem praw wizerunkowych (co dotyczy osób występujących), 
autorskich i majątkowych, które zostaną przeniesione na Zamawiającego.  

d. wykonania dokumentacji z imprezy obejmuje: 100 zdjęć w wysokiej rozdzielczości 
oraz film do 3 minut. 

e. zapewnienia namiotu zadaszonego na 150 osób (wynajem, transport, postawienie, 
złożenie, transport powrotny) 

f. zaaranżowania wystawy upcyklingu dla mieszkańców w namiocie, 
g.  zorganizowania 2 foodtrucków na parkingu przed terenem ZU (na 150 osób), 
h.  zorganizowania maszyny do robienia waty cukrowej,  
i. wynajęcia na czas trwania imprezy minibusa dla 20 osób, 
j. przygotowania dla zwiedzających miniprezentu (do kwoty 7 zł, liczba 200 osób), 
k. organizacji innych atrakcji dla uczestników, typu aktywności edukacyjne, ruchowe 

itp. (do kwoty 10 000 zł), do ustalenia z Zamawiającym, 
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l. zabezpieczenia od strony formalnej bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
ZU w czasie imprezy. Ubezpieczenie imprezy.  

m. Zgłoszenia imprezy odpowiedni służbom  
 

15. KOMUNIKACJA WEW. – WSPARCIE  
 

A. Filmiki video: zaplanowanie w formie harmonogramu, organizacja nagrania (obecność 
obowiązkowa do nagrania kogoś z agencji) i emisja na monitorach pracowniczych   2 w ciągu 
każdego miesiąca (w okresie trwania umowy) filmików dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
jego rozwoju, integracji w firmie czy komunikacji kluczowych kwestii z ramienia zarządu,  

B. Wsparcie imprez dedykowanych pracownikom organizowanych przez Zamawiającego 
(koncepcyjne, operacyjne) 
 

16. DOKUMENTOWANIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ I RAPORTOWANIE  
 

A. Przygotowanie i przedkładanie co miesiąc do akceptacji Zamawiającego raportu  
z realizacji umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona oceny i zgłosi uwagi lub 
zaakceptuje raport. Po protokolarnym zatwierdzeniu Wykonawca przedłoży zgodnie z umową 
fakturę za dany okres realizacji umowy. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględnić i w terminie do 3 dni przekazać ponownie materiał do 
akceptacji. W przypadku braku akceptacji procedura zostaje powtórzona.  
Raport będzie zawierał wszelkie materiały, dokumenty i projekty opracowane przez 
Wykonawcę, w tym projekty graficzne w wersji wektorowej nadającej się do dalszej, 
nieograniczonej pracy w programach graficznych. Raport powinien być wykonany  
w 2 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego, w formie drukowanej z pełną 
dokumentacją foto, wydruków internetowych, korespondencji między wykonawcą a mediami 
w formie elektronicznej.  

 
 
 


