
 

 

1 

 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 
POLSKA 
Tel.  + 48 (52) 52-22-058 
Adres mailowy: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 

 
Nr referencyjny nadany sprawie                  
przez Zamawiającego  

     MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 

 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  

przetargu nieograniczonego pn.  

 

Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie 

efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

 
Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, dalej PZP) 

 
 

 
 
 

Specyfikacja niniejsza zawiera 72 stron. 
 
 
 
 

Zatwierdzono: 
Konrad Mikołajski –Prezes Zarządu 
Jarosław Bańkowski –Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
 

      Bydgoszcz, dnia  8     października 2020 r.  

mailto:biuro@pronatura.bydgoszcz.pl


 

 

2 

CZĘŚĆ I   
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. 
Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22 
POLSKA 
NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322  
tel.: + 48 (52) 522 20 58  
e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
www.pronatura.bydgoszcz.pl 
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii 

informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku 

surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

 
Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty euro, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie                  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.                     
poz. 1843). 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
        

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843), w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej PZP. 
2.2. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pronatura.bydgoszcz.pl od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja 
wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim. 

 

3. Zamówienia, o których mowa w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 PZP.  

 

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

5. Oferty wariantowe i częściowe 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 
ilość części wymienionych w pkt 5.3.  
5.3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:  
1)  część nr I – Strona internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną, 
2)  część nr II -   Pozostałe działania objęte kampanią informacyjno- edukacyjną.  
 

6. Termin realizacji zamówienia 

6.1. Termin realizacji zamówienia 

http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
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1) w zakresie części nr I- do 31 sierpnia 2022 r., w tym :  

a) 2 tygodnie od podpisania umowy – opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej 
zawierającej analizę potrzeb oraz wstępną analizę systemową rozwiązania.  

b) 10 tygodni od podpisania umowy– opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, 
wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji webowej. 

c) 10 tygodni od podpisania umowy - opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, 
wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji mobilnej. Testowe 
uruchomienie pełnego systemu na docelowym środowisku.  

d) 13 tygodni od daty podpisania umowy– przeprowadzenie testów aplikacji (przy czym 
Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan testów akceptacyjnych, a następnie 
przeprowadzi je wspólnie z Zamawiającym). Przeprowadzenie budowy, instalacji, konfiguracji i 
wdrożenia aplikacji. Przeprowadzenie szkoleń administratorów aplikacji, w oparciu o 
przygotowane przez Wykonawcę ̨ materiały. Dostarczenie następującej dokumentacji oraz 
załączników: raport z testów wewnętrznych, plan testów akceptacyjnych, dokumentację 
koncepcji funkcjonalnej oraz analizę funkcjonalną, dokumentację administracyjną, 
dokumentację użytkownika. 

e)  do 31 sierpnia 2022 r. – prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i aplikacji.  
2) w zakresie części nr II - do 31 sierpnia 2022 r. 
 

7. Użyte skróty: 

1) PZP- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

2) Rozporządzenie- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.).; 

3) ZGO- Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy 

8. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego 

Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje 
techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, 
oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu 
charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę, stanowią jedynie 
przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub 
równoważne a to oznacza, że Zmawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych (równoważnych) , tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, 
urządzenia, elementu , rozwiązania i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. 
 
9.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności 
wynikających z SIWZ i zał. do SIWZ, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. – Kodeks 
pracy (dalej KP, tekst jedn. Dz. U. z 2019r, poz. 1040). Przedmiotowy wymóg dotyczy:  

       - osób będących koordynatorem działań promocyjnych objętych umową w zakresie każdej 
z części zamówienia określonych w Części I ust. 5.3. SIWZ   
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 §1 KP.  
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9.2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 9.1 czynności polegać będzie 
na: 

1) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, 
2) na etapie realizacji umowy – zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik do SIWZ.  
9.3. Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3 PZP oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 

CZĘŚĆ II   
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach 

projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach 

do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, pn. 

„Opis przedmiotu zamówienia”.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na dowolną ilość części wskazanych w Cz. I pkt  5.3 SIWZ.  
3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

 

KOD CPV Nazwa 

79342200-5 Usługi  z zakresu promocji 

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 

79822500-7 Usługi projektów graficznych  

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 

72416000-9 Dostawa usług aplikacyjnych 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW  

 

CZĘŚĆ III 

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

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 1.2. oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 lub z przyczyn, wskazanych  w pkt 1.4 niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP. 
 

1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.  
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A. Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr I musi wykazać, że  
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną usługę, 
której przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego 
lub aplikacji mobilnej oraz dokonanie integracji portalu internetowego i aplikacji mobilnej 
o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto ;  
 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniąc niżej wymienione funkcje:  

 
a.     Kierownik projektu: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

      Wykształcenie wyższe informatyczne, 

      Wiedza w zakresie wytwarzania oprogramowania i kierowania projektami 
informatycznymi według jednej z powszechnie stosowanych metodyk 
adaptacyjnego zarządzania projektami (np. SCRUM, Kanban), potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem 
 

        Minimum 5 -  letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi  

b.      Grafik: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

        Wykształcenie wyższe o specjalności grafika komputerowa lub projektowanie 
graficzne, 

        Doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów graficznych portali 
internetowych, 

c.      Programista: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

        Wykształcenie wyższe informatyczne, 

        Doświadczenie w roli programisty w realizacji co najmniej 5 portali 
internetowych, 

d.     Specjalista ds. testów oprogramowania (1 osoba), 
 

        Minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - testy 
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe. 

Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach a. i c. powyżej pełniła jedna 
osoba. Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach  b. i c. powyżej pełniła 
jedna osoba.  

 
B.   Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr II winien wykazać, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, z 
których jedna polegała na zorganizowaniu eventu związanego z promocją inwestycji na 
min. 50 osób a druga na przeprowadzeniu promocji w mediach elektronicznych i 
drukowanych.  Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca wykazał się wykonaniem 1 usługi 
pod warunkiem, że jej zakres obejmował zorganizowanie eventu na min. 50 osób oraz 
przeprowadzenie promocji w mediach elektronicznych i drukowanych.   

 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr I i II winien wykazać, że spełnia 
łącznie warunki opisane w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 2) lit. A i B SIWZ. 
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3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
  

1.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.  
1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz 

z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez 
Zamawiającego.  

2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą. 

3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 
udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, 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 zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w niniejszej SIWZ. 

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. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, w którym wykonawca polega na 
zdolnościach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i 
zawodowej w części obejmującej doświadczenie wykonawcy, wymaganym 
doświadczeniem powinien legitymować się samodzielnie wykonawca lub podmiot trzeci. 
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. 

6) W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości 
wykonywanych dostaw, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej 
należy przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie 
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie 
warunków SIWZ. 
 

1.4. Podstawy wykluczenia  

 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu w następujących 
przypadkach spośród określonych w art. 24 ust. 5 PZP: 

 jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 498 ze zm.); 

 

2.   Wykonawcy występujący wspólnie 

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się  
o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

2) Warunki z art. 22 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt 1.2. SIWZ 
mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności 
technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy co najmniej 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien 
samodzielnie legitymować się wymaganym doświadczeniem natomiast żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP ani art. 24 ust. 5 PZP w 
zakresie, w jakim wynika to z części III pkt 1.4 niniejszej SIWZ.  

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne porozumienie (umowę) 
zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych wykonawców na potrzeby 
niniejszego postępowania. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału                             
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym  w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
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a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający wezwie do 
przedłożenia:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do przedłożenia: 
- wykazu usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione 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 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
b) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                  
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający wezwie do przedłożenia dokumentów, które określają                            
w szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie 
zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji 
którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym 
mowa w art. 22a PZP: 



 

 

9 

a. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności; 

d) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których 
mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP: 

Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu,                                 
na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym mowa w art. 22a PZP, 
lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP  

a. odpisu 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 części III. pkt 1.4 
ppkt 1) niniejszej SIWZ 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia. 

8) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP i części III niniejszej SIWZ, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.  

9) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym na 
zasadach wynikających z art. 26 ust. 3a PZP. 

10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

4. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3: 
a) pkt 5d) lit. a. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
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2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 

 
 

CZĘŚĆ  IV   
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY  I OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne 

1.1. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ wraz 

ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt 2.                   
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w załącznikach do SIWZ, tj. zał. 2, 3 i 6 do 

SIWZ.  
3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez notariusza) do podpisania 

oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do ich podpisywania nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. 

5) W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby, sytuacja 
finansowa) podmiotów trzecich Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osoby udostępniającej ten potencjał lub udzielającej 
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu trzeciego. 

6) Wymagane zgodnie z niniejszą SIWZ dokumenty, stanowiące oświadczenia, o których 
mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszą SIWZ 
dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż 
oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie  części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy 
podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania 
oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 PZP w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1.2. Postać oferty. 

1) Wykonawca może złożyć  jedną ofertę.  
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3) Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5) Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym, 

komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 
6) Oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 
w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, o której mowa w 
art. 9 ust. 3 PZP. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów.  

9) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed 
zdekompletowaniem. 

10) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. 
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacji zastrzeżonych nie ujawnia się, jeżeli 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Stosowne zastrzeżenie 
wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela 
lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i 
adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.  

12) Opakowanie i oznakowanie ofert  
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Oferta w postępowaniu pn.  

„Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie 

efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy”  nie otwierać przed godz. 10.25 w dniu 20 października 2020 roku 

       Nr nadany przez Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 
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                        Na kopercie (paczce) oprócz opisu zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny netto określone 
przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom. Ewentualne zmiany 
wynagrodzenia przewidziano  w części XII SIWZ.  

3) Wykonawca, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto (bez VAT). Wykonawca, który ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto 
(zawierającą VAT).  

4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), do ceny netto oferowanej 
przez takiego Wykonawcę, na etapie oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy podatek 
od towarów i usług zgodnie z art. 91. ust. 3a PZP. 

5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych. 
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8) Wykonawca w cenie oferty w zakresie Części nr I winien uwzględnić koszt udzielenia 

zadeklarowanej gwarancji jakości. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 
24 miesięcy gwarancji jakości.  
 

CZĘŚĆ V 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

CZĘŚĆ  VI  
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                     
z Wykonawcami.  

1) Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie                
w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną w języku polskim. Nie 
dotyczy to złożenia ani wycofania oferty oraz dokumentów, o których mowa w części III. pkt. 3 
SIWZ, które powinny zostać przedłożone w wymaganym terminie w formie pisemnej. 

2) Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.  

3) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed 
upływem odpowiednich terminów. 

4) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego  
w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.  

5) Dane kontaktowe: 
tel.: (+48 52) 506 50 88 
e-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
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adres do korespondencji: 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 
6) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza 

dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

-  sprawy proceduralne  
   Grzegorz Pieszczyński - Kierownik Zespołu ds. zamówień i handlu  
   Kinga Olejnik-Kokot -Specjalista  ds. zamówień   

- sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)   
     Piotr Kurek -Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej,  
     Kamila Kiełbasińska -Kierownik jednostki realizującej projekt.  

               
3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień. 

 1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji                   
istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania 
źródeł  zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz umieści je na własnej 
stronie internetowej.  

4. Modyfikacja treści SIWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom którym 
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępni na własnej stronie internetowej.  

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, kierując się zasadą określoną w art. 38 ust. 6 
PZP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz udostępnia tę informację na własnej 
stronie internetowej.  

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 38 ust. 4a PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert 
zgodnie z art.12a PZP. 

5. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SIWZ  
w sposób zgodny z art. 38 PZP z wyłączeniem zastosowania art. 38 ust. 3 PZP. 

 
 

CZĘŚĆ VII 
INFORMACJA O SKŁADANIU  I OTWARCIU OFERT 

 

1. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22              
do dnia 20.10.2020. 2020 roku do godz. 10:00.  
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UWAGA! Zamawiający pracuje w dni powszednie w godz. 7:30-15:30. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za przekazanie oferty w godzinach innych aniżeli wskazane jako 
czas pracy Zamawiającego oraz w miejscu innym niż wyżej wskazane. 

2) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne 
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1  
w wymaganym terminie. 

3) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne. 
4) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę. 

Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty. 
5) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

2. Związanie ofertą. 

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

2) Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 roku o godz. 10:25 w siedzibie 
Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 

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

3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminie płatności, itp. zgodnie                       
z wymogami art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole 
postępowania przetargowego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
informacje z otwarcia ofert dotyczące :  
a) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
b) Firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.  

 
CZĘŚĆ VIII   

KRYTERIA WYBORU OFERT.  OCENA OFERT 

1. Kryteria wyboru ofert- za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość 
punktów, w zakresie każdej z części- określonych w cz.I ust. 5. pkt 5.3. SIWZ,  zgodnie z poniższymi 
wytycznymi. 

lp. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 
Maksymalna punktacja 

1 Cena (C) 100% 100 punktów 

 
2. Ocena ofert będzie się odbywała, oddzielnie dla każdej z części wymienionych w cz. I ust. 5 pkt. 

5.3. SIWZ ,  w następujący sposób:  
1)   Kryterium  cena – 100 %.  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  
 

).()( min CMax
C

C
CC

i
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Gdzie: 
Ci (C) - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto 
Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę 
Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Max (C) – 100,00 punktów 
 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów, w 
zakresie poszczególnych części wymienionych w cz. I ust. 5 pkt 5.3 SIWZ. 

 

UWAGA!  Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia 
oferty. 

3) Stosownie do art. 91 ust. 5 PZP, jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z 
uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty 
dodatkowe w takiej samej cenie. 

 

2. Sposób oceny ofert. 

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4, oceni spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ 
wymagań.  
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.   
 

3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty. 

1) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują 

one istotnych zmian w treści oferty. 
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust.3 pkt. 1c) SIWZ Zamawiający taką 
ofertę odrzuci. 

 
4. Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 24aa PZP) 
Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, 
lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), Zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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CZĘŚĆ IX 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 

Wzory umowy dla Części nr I i II stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

CZĘŚĆ X 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY 

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty  o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz 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. Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie 

powtarza przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów)  spośród 

pozostałych ofert– bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 PZP. Do wykonawcy, który złożył ofertę, o 

której mowa powyżej, postanowienia części III pkt. 3 ppkt. 5 niniejszej SIWZ stosuje się 

odpowiednio (art. 24aa ust. 2 PZP). 

 
CZĘŚĆ  XI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 182 PZP. 
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6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału VI PZP. 

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi. 

 

CZĘŚĆ XII 
ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania Zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi 

proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszt wykonania 

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji 

przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie lub na podstawie innej umowy, otrzymujących 

wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                            

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia. 

5) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby 

wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w cz. III. ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 lit. 

A. 

6) Zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia w cz. II zamówienia w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji inwestycji, promocji której ma służyć zamówienie. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W przypadku gdy przepisy 

zmieniające stawkę VAT będą mieć zastosowanie do płatności wynikających z umowy o 

zamówienie publiczne, Strony są zobowiązane do niezwłocznego zaakceptowania powyższego 

wniosku i zmiany umowy w odpowiednim zakresie poprzez podpisanie aneksu do umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca składa pisemny 

wniosek    o zmianę umowy o zmówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać  

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje 

ceny ofertowej, w szczególności zobowiązany będzie wykazać fakt zatrudniania przy realizacji 

umowy osób, których wynagrodzenie jest niższe niż nowo ustalone minimalne wynagrodzenie za 

pracę lub minimalna stawka godzinowa. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w 

celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lub 4) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, albo zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad,  o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, na 

kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4 wyznacza datę 

podpisania aneksu do umowy. Zmiana umowy skutkuje odpowiednią zmianą wynagrodzenia 

jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy i wejściu w życie 

zmienionych przepisów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. Obowiązek 

wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty wykonania zamówienia należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

6. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 5 powyżej, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o woli 

zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia, przedstawiając (w formie wykazu, o którym 

mowa w części III ust. 3 pkt. 5a) lit. c. tiret drugie niniejszej SIWZ) informacje nt. ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia, potwierdzających spełnianie przez nowe 

osoby spełniać będą warunki określone w cz. III. ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2  lit A. Zamawiający, po 

zweryfikowaniu powyższych informacji, wyznaczy termin podpisania aneksu. 

7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 6) powyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  

o przesunięciu terminu końcowego realizacji inwestycji. Strony uzgodnią odpowiednią zmianę 

harmonogramu realizacji zadań objętych zamówieniem w cz. II Zamówienia.  

 

CZĘŚĆ XIII 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
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1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym 

postepowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na 

żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych 

umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Międzygminny Kompleks 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22; 

2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w Międzygminnym Kompleksie 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. jest osoba dostępna pod adresem:  

arnold.partner@gmail.com, 

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 „Przeprowadzenie 

kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności instalacji 

do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, nr ref. 

sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/43/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

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

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

dalej „ustawa Pzp” oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w 

toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem;    

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 oraz 

w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili 

przedawnienia roszczeń związanych z realizacją 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: 

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

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

c) 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 ;  

d) 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: 

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

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

c) 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.  

10) Zgodnie z art. 8a ust. 2-4: 

a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

b) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP 

c) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

11) w myśl art. 96 ust. 3a i 3b PZP zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 PZP, ma 

zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się 

odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12) zgodnie z art. art. 97 

a) ust. 1a  PZP w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 1b. 

b) ust. 1b Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 

współpracowników , podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, 

osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 

14 RODO , w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez 

Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru 

określonego w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, pod rygorem odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Sprawy nieuregulowane SIWZ 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz obowiązujące 
przepisy wykonawcze. 

2. Załącznikami do SIWZ są następujące wzory i dokumenty: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
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2. Formularz oferty – załącznik nr 2  

3. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnienia warunków udziału w postępowaniu                    
- załącznik nr 3 

4. Wykaz usług- załącznik nr 4 

5.  Wykaz osób – załącznik nr 5 

6. 
Wzór oświadczenia  Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego z zakresu                  
art. 13 i 14 RODO - załącznik nr 6 

7. Wzór umowy  część nr I i część nr II– załącznik nr 7 

8 Harmonogram - wzór 
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Załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W ramach projektu  „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w 

Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.” (dalej Projekt) planowane jest przeprowadzenie kampanii 

edukacyjno-informacyjnej. 

 Aktualnie nowelizowana Dyrektywa PE 2008/98/WE z 2008 r. zwana dyrektywą ramową zakłada 

zbliżenie się UE do „społeczeństwa recyklingu” dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do 

wykorzystywania jako zasobu. W związku z tym, nowoczesne systemy gospodarki odpadami muszą 

być tworzone w oparciu o selektywną zbiórkę i segregacje odpadów. Rosnące z roku na rok 

wymagane poziomy odzysku, ponownego użycia i recyklingu są możliwe do osiągnięcia tylko dzięki 

efektywnej zbiórce selektywnej u źródła. Jest to najważniejszy (bezwzględnie warunkujący sukces) 

element nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Planowane przedsięwzięcie edukacyjne ma 

uświadomić społeczeństwo, jak bardzo istotna jest selektywna zbiórka odpadów w kontekście 

ochrony środowiska. 

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej, która zostanie przeprowadzona wraz  

z realizacją projektu infrastrukturalnego, Zamawiający położy nacisk na promocję zapobiegania 

powstawaniu odpadów. Kampania ta obejmie cały obszar terytorialny działalności Spółki, w 

szczególności Miasto Bydgoszcz oraz  były region gospodarki odpadami komunalnymi wskazany w 

Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2016 – 2022 z 

perspektywą na lata 2023-2028  tj. dawny  Region IV zachodni. 

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Zamawiający zamierza dotrzeć głównie do dzieci i 

młodzieży, a także planuje podjąć konkretne działania edukacyjne i informacyjne, które zapewnią 

powszechną świadomość zasad segregacji odpadów i wybranych aspektów związanych ze sferą 

ekologii. 

 

Działania informacyjno-edukacyjne będą miały na celu, m.in.: 

 podniesienie wiedzy mieszkańców o gospodarce odpadami, 

 właściwe postępowanie mieszkańców z odpadami opakowaniowymi, biodegradowalnymi, 

odpadami wielkogabarytowymi itp., 

 świadomy udział mieszkańców w systemie segregacji odpadów gwarantujący dużą ilość i 

czystość surowców, 

 ułatwienie procesu segregacji, dzięki funkcjom planowanej aplikacji na smartfony, 

 eliminowanie złych praktyk w zakresie postępowania z odpadami.  
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Część I:  Zadanie 1. Strona internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną 

1.1 Wstęp 

Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia aplikacji, obejmującej natywną aplikację mobilną 

działającą ̨ na urządzeniach przenośnych z systemami Android i iOS, aplikacji webowej o 

funkcjonalności takiej jak aplikacja mobilna (w zakresie, w jakim to jest możliwe), oraz części 

serwerowej obsługującej m.in. zarządzanie treścią,̨ panel administracyjny oraz komunikację z 

innymi systemami. Będą one źródłem wiedzy, informacji oraz narzędziem edukacyjnym, a także 

pełnić będą rolę teleinformatycznej platformy komunikacyjnej z mieszkańcami byłego Regionu IV 

Zachodniego (w tym miasta Bydgoszcz). Strona (aplikacja webowa) skupiać będzie podstawowe 

informacje o toczącym się Projekcie, jego zakresie, wskazywać będzie na cele i korzyści wynikające z 

realizacji Projektu. Przedstawi informacje o bieżącym przebiegu prac oraz o ich stanie 

zaawansowania. Zawrze również niezbędne dane o źródłach finansowania Projektu, jego kosztach, a 

także szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania przez Unię Europejską ze 

wskazaniem na wykorzystanie konkretnych środków. Przedstawione zostaną na niej również usługi 

związane ze zbiórką selektywną. Strona stanowić będzie również źródło bieżących informacji dla jej 

użytkowników. Aplikacja oprócz powyższych funkcji oferowanych przez stronę będzie pełnić funkcję 

platformy edukacyjnej z łatwym dostępem do informacji dotyczących zasad segregacji odpadów, 

hierarchii postępowania z odpadami oraz pomagać w określeniu odpowiedniej frakcji odpadów 

(koloru pojemnika) za pomocą wyszukiwarki odpadów wskazującej na jego kategorię. Aplikacja 

będzie stanowiła źródło informacji o harmonogramie wywozu wszystkich odpadów realizowanych 

przez Spółkę dla jej użytkowników oraz wysyłała alerty o zbliżających się terminach wywozu odpadów 

dla wskazanych lokalizacji. Oprócz automatycznej synchronizacji z kalendarium wywozu odpadów 

Spółki aplikacja udostępni możliwość ręcznego wprowadzenia harmonogramu odbioru wszystkich 

frakcji odpadów dla pozostałych użytkowników nie korzystających z usług Spółki. Dodatkowo 

aplikacja udostępni kalendarium wydarzeń wraz z możliwością przesyłania powiadomień o 

zbliżających się wydarzeniach. Dzięki realizacji projektu, informacje będą dostępne nie tylko z 

poziomu portalu internetowego, ale także będą udostępnione do ponownego wykorzystania w 

aplikacji mobilnej poszerzając ich zasięg na kolejnej platformie docierając do szerszego grona 

zainteresowanych. 

 

1.2 Przyjęta terminologia i skróty 

Zamawiający – Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  

w Bydgoszczy. 

Wykonawca – podmiot wybrany przez Zamawiającego do wdrożenia Projektu. 
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Region IV Zachodni – Zasięg terytorialny Projektu zgodny z obowiązującym, na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie Projektu Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 stanowiącym załącznik do Uchwały 

nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. 

System – stworzony, dostarczony i wdrożony przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia produkt współfinansowany w ramach Projektu, składający się z elementów systemu, 

spełniający wymagania wynikające z SIWZ, załączników do SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz z Umowy, 

w tym zdefiniowane w Załączniku do SIWZ [Opis Przedmiotu Zamówienia]. - Przedmiot zamówienia 

należy rozumieć kompleksowo, a zatem obejmuje on konsultacje z Zamawiającym, opracowanie 

szczegółowej koncepcji aplikacji, opracowanie oprogramowania wraz z dokumentacją, stworzenie 

systemu baz danych na serwerze, stworzenie szaty graficznej aplikacji, wdrożenie aplikacji. Musi 

obejmować również środowisko deweloperskie - potrzebne narzędzia i dokumentację - 

pozwalające na rozbudowę ̨ stworzonej aplikacji. Środowisko musi zostać dostarczone z 

odpowiednią liczbą licencji, niezbędnych do zarządzania oraz rozwoju dostarczonej aplikacji. 

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ. 

CMS – Content Management System – System Zarządzania Treścią.  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Elementy Systemu – odrębne funkcjonalnie elementy Systemu przewidziane dla Zamawiającego, w 

tym aplikacja webowa oraz aplikacja mobilna, Systemy Zarządzania Treścią – Content Management 

System (CMS), moduł informacyjny, moduł edukacyjny, aktualności, harmonogram wywozu 

odpadów, kalendarium. 

Treści multimedialne – zdjęcia, filmy. 

Portal – aktualnie dostępny internetowy serwis Zamawiającego.  

Strona (aplikacja webowa) – portal dostępny z przeglądarki internetowej. 

Aplikacja – odnosi się ̨do wszystkich części (aplikacja mobilna, aplikacja webowa, część serwerowa). 

Przeglądarka internetowa – wersja aktualna na dzień składania ofert (i o jeden numer wersji 

mniejszy od aktualnej na dzień składania ofert): Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Google Chrome, Safari i kompatybilne. 

Mobilny system operacyjny – Android, iOS wszystkie wspierane wersje na dzień składania ofert. 

Urządzenie mobilne – smartfon, tablet i inne urządzenia korzystające w/w mobilnych systemów 

operacyjnych. 

 

1.3 Środowisko wdrożenia 

Opracowane przez Wykonawcę systemy utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres trwania 

Projektu. Wykonawca zagwarantuje dostęp do optymalnej platformy sprzętowej, niezbędnej do 

bezpiecznej i niezawodnej pracy zaprojektowanych aplikacji. SLA na poziomie 95%.  
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1.4 Wymagania Projektu 

1.4.1 Ogólne wymagania strony oraz aplikacji 

- Aplikacja mobilna będzie dedykowana na smartfony z możliwością ̨uruchomienia na tabletach oraz 

będzie działać w trybie portretowym. 

- Aplikacja webowa będzie działać zarówno na urządzeniach przenośnych, jak i na komputerach 

stacjonarnych.  

- System nawigacji aplikacji musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami tworzenia 

aplikacji.  

- Nawigacja w aplikacji powinna być intuicyjna oraz ergonomiczna, zapewniać łatwy dostęp do 

poszukiwanej treści, stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. Zastosowane rozwiązania 

powinny minimalizować liczbę ̨czynności, które musi wykonać użytkownik korzystając z danej funkcji.       

- Kodowanie stron musi być zgodnie ze standardem HTML5 i z aktualną wersją CSS (zarówno 

szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje użytkownik systemu CMS).  

- Aplikacje muszą być responsywne i zapewniać skalowanie do rożnych rozdzielczości ekranu, 

pozwalając na wykorzystanie wszystkich spotykanych na rynku rozdzielczości w urządzeniach 

mobilnych. 

- System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, uniemożliwiające ingerencję w ich treść osób 

trzecich. 

- Aplikacje będą udostępniały kanały informacyjne tworzone przez Spółkę. 

- Aplikacja mobilna i aplikacja webowa spełniać będzie standardy WCAG 2.1 określone w ustawie z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Aplikacja będzie udostępniała uprawnionym użytkownikom dane analityczne, w tym 

dane dotyczące bezpieczeństwa. 

- Aplikacja będzie udostępniała uprawnionym użytkownikom dane analityczne, w tym dane dotyczące 

bezpieczeństwa. 

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do obsługi aplikacji przez 

okres trwania projektu. Obsługa aplikacji obejmuje rozwój oraz gwarancję opisaną poniżej. 

Wykonawca udzieli ponadto gwarancji opisanej poniżej na okres 24 miesięcy od odbioru przedmiotu 

umowy.  

- Wykonawca zorganizuje szkolenia z zakresu wprowadzania treści i zarzadzania aplikacją dla 

oddelegowanych pracowników Zamawiającego – max 10 osób. 

- Wykonawca udzieli gwarancji na aplikację, w ramach której zobowiązuje się ̨ do nieodpłatnego 

wykonywania następujących czynności: 

- usuwania wad, w szczególności niezgodności aplikacji z dostarczoną dokumentacją, 

- pomocy w diagnostyce oraz optymalizacji pracy systemu, 
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- udzielania wsparcia technicznego, niezbędnego do poprawnego, ciągłego działania aplikacji, 

- Wsparcie techniczne udzielane będzie w następującym reżimie czasowym: 

- Priorytet wysoki - dotyka wszystkich lub znaczącą grupę ̨ użytkowników – brak możliwości 

pracy – czas reakcji: 1 dzień – usunięcie awarii: 2 dni, 

- Priorytet normalny - specyficzne dla użytkownika lub wąskiej grupy osób – praca jest możliwa, 

ale uciążliwa- czas reakcji: 2 dni - usunięcie awarii: 5 dni, 

- Priorytet niski - specyficzne dla danego użytkownika – praca jest możliwa, ale występują ̨

drobne niedogodności - czas reakcji: 3 dni - usunięcie awarii: 10 dni. 

Przez czas reakcji rozumie się nawiązanie kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym w celu 

ustalenia okoliczności awarii i jej usunięcia.  

 

1.4.2 Wymagania dotyczące CMS – systemu zarzadzania treścią 

- Musi pozwalać na zarządzanie wszystkimi elementami systemu, a w szczególności: treścią 

i wyglądem: strony oraz aplikacji mobilnej. 

- Musi pozwalać na zarządzanie za pomocą jednego Panelu CMS wszystkimi elementami systemu. 

- Musi być wyposażony w polskojęzyczny interfejs graficzny do edycji elementów systemu, 

w szczególności: treści stron internetowych i aplikacji, umożliwiający wygodną edycję tekstów, 

elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron, kontrolę nad 

strukturą serwisu podczas tworzenia stron internetowych i aplikacji. 

- Musi posiadać wbudowany edytor typu WYSIWIG lub równoważne do formatowania treści 

(posiadający co najmniej trzy tryby: edycyjny, tryb podglądu HTML, tryb podglądu strony – preview). 

Wszelkie operacje na treści artykułu muszą dać się wykonać za pośrednictwem tego edytora. 

- Edytor WYSIWIG, musi umożliwiać swobodne osadzanie elementów (plików, artykułów, 

dokumentów, zdjęć, formularzy, treści multimedialnych, tabel, reklam) w treści strony, bez 

konieczności znajomości kodu języków skryptowych oraz bez konieczności wpisywania ścieżek do 

dokumentów ulokowanych na lokalnym systemie plików. 

- Musi umożliwiać dołączanie do poszczególnych treści multimedialnych ich metadanych (tagów), aby 

umożliwiać internaucie szybki wybór interesujących go informacji, wykorzystując metadane (tagi) - 

np. zdjęcie opisane kilkoma charakteryzującymi je słowami może zostać odnalezione na podstawie 

jednego z tych słów. 

- Musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000 do 2016, RTF, ODT, 

plików tekstowych, plików PDF, JPG, GIF, PNG, SWG, MPG, MPEG, MP3, AVI, WMV, ZIP, RAR i 

kompatybilnych. 

- Musi umożliwiać użytkownikom m.in.: 

- dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron; 

- dodawanie, edytowanie, usuwanie wersji językowych; 
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- zamieszczanie, usuwanie plików; 

- dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów i treści multimedialnych; 

- zamieszczanie, usuwanie, podmianę plików do pobrania. 

- Pliki powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie 

i sortowanie.  

- Musi mieć możliwość obejrzenia przez użytkownika przedmiotowej podstrony, przed jej ostateczną 

publikacją. 

- Musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do elementów systemu: 

- Administrator główny: zarzadzanie użytkownikami, zarzadzanie konfiguracją, 

- Administrator treści: zarzadzanie kanałami, 

- Redaktor ogólny: tworzenie treści ogólnych, tworzenie treści we wszystkich kanałach, 

- Redaktor kanału: tworzenie treści w przypisanym sobie kanale. 

- Musi zapewnić równoczesny dostęp wszystkich zdefiniowanych administratorów i redaktorów. 

- Musi posiadać wyszukiwarkę zawartości elementów wg określonych filtrów (np. data, alfabetycznie, 

autor, temat, nazwa itp.). 

- Musi umożliwiać rozbudowę struktury elementów systemu: działów oraz podstron, artykułów oraz 

posiadać możliwość dokonania zmiany lub skasowania niezależnie od poziomu jego dowiązania. 

- Musi pozwalać na jego rozbudowę oraz na swobodne tworzenie do niego dodatkowych elementów 

systemu w przyszłości w szczególności nowych stron. 

- Musi umożliwiać generowania dokumentów/stron w wersji „do druku”. 

- Musi pozwalać na tworzenie ankiet i sond w oparciu o zaprojektowany moduł. 

- Musi pozwalać na tworzenie statystyk – zarówno dla całej strony jak i poszczególnych jej działów 

(przynajmniej: ilość wejść na stronie, ilość indywidualnych użytkowników, rodzaj używanej 

przeglądarki) - zewnętrzne (tzn. dotyczące aktywności zewnętrznych użytkowników), jak 

i wewnętrzne (dotyczące aktywności administratorów i redaktorów oraz innych osób z zespołu 

redaktorskiego (każda strona powinna mieć swoją historię edycji) oraz dla aplikacji: ilość pobrań 

i statystyk aktywności. 

- Wykonawca zapewni opiekę autorską przez cały okres trwania projektu. 

- CMS musi pozwalać na zarządzanie funkcjonalnościami opisanymi w pkt 1.4.3 – stroną  oraz 1.4.4 – 

aplikacją mobilną. 

 

1.4.3      Wymagania dla strony (aplikacji webowej)  

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu, do akceptacji, 

w formie elektronicznej projektu graficznego strony. 

- Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi do projektu layout’u. Uwagi Zamawiającego mogą 

dotyczyć kolorystyki, układu lub błędów merytorycznych, albo innych.  
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- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedstawić mu do akceptacji 

poprawioną wersję layout’u. 

- Ostateczny wygląd podstrony musi być tożsamy z zaakceptowaną przez Zamawiającego ostateczną 

wersją projektu layout’u. 

- Zamawiający utworzy subdomenę w swojej domenie dla aplikacji webowej. 

- Musi zawierać sekcję dotyczącą informacji ogólnych o Projekcie. Informacje będą zawierać dane 

o zakresie Projektu, źródłach finansowania i usługach związanych ze zbiórką selektywną. 

Prezentowane dane zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

- Informacje ogólne będą możliwe do edycji zgodnie z pkt. 1.4.2. 

- Musi pozwalać na dodawanie informacji o przebiegu Projektu. Informacje oprócz treści zawierać 

mogą pliki multimedialne, załączniki bądź linki. 

- Strona zawierać będzie sekcję Aktualności. Sekcja zawierać będzie skrócone pozycje kolejnych 

wiadomości umieszczonych na stronie. Po kliknięciu w pozycję wyświetlona zostanie cała wiadomość. 

- Wiadomości w sekcji Aktualności oprócz treści zawierać mogą pliki multimedialne, załączniki 

bądź linki. 

- Aktualności domyślnie wyświetlane będą od najnowszych.  

- Strona zawierać będzie sekcję Kontakt zawierającą dane kontaktowe podane przez Zamawiającego. 

- Sekcja będzie możliwa do edycji zgodnie z pkt. 1.4.2. 

- Strona zawierać będzie niezbędne informacje wyświetlane na każdej z kolejnych stron 

będących jej częścią odnoszących się do wymogów związanych z finansowaniem przez Unię 

Europejską. 

- Strona zawierać będzie odnośniki do mediów społecznościowych. 

- Na stronie zostanie umieszczona informacja o Aplikacji oraz kod QR umożliwiający przekierowanie 

użytkownika do łatwego i szybkiego jej pobrania.  

 

1.4.4.       Wymagania dla aplikacji mobilnej 

 

Cele aplikacji. 

Aplikacja musi wspierać edukację użytkowników aplikacji w zakresie ochrony środowiska, 

a w szczególności segregacji odpadów oraz recyklingu a także oferować użyteczne w tym zakresie 

informacje udostępnione w łatwy i przejrzysty sposób, między innymi dotyczące wywozu wszystkich 

rodzajów odpadów w mieście Bydgoszcz oraz możliwość ręcznego wprowadzenia harmonogramów 

odbioru odpadów dla użytkowników spoza miasta Bydgoszcz (dla całego byłego Regionu IV 

Zachodniego). 

 

Aplikacja musi mieć charakter informacyjny oraz edukacyjny. 
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Aplikacja musi zachęcać do aktywnej segregacji odpadów przez użytkowników aplikacji, wspierania 

ochrony środowiska.   

Podniesienie świadomości użytkowników aplikacji o ważnej roli segregacji, recyklingu, sposobach 

ochrony środowiska. 

 

Szata graficzna. 

- Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego wstępny projekt graficzny szaty 

graficznej spójny z aktualnie działającym Portalem oraz sposobami identyfikacji wizualnej Spółki. 

- Ekran powitalny musi zawierać logotyp  

- Projekt graficzny musi uwzględniać dobry kontrast oraz spójność pomiędzy tłem a tekstem, który 

ułatwi użytkownikowi czytanie informacji. 

 

Nawigacja i struktura aplikacji. 

- System nawigacji aplikacji musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami web 

usability. 

- Nawigacja musi być intuicyjna oraz ergonomiczna dla użytkownika. 

- Nawigacja musi zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowić przejrzysty 

i zrozumiały system komunikacji. 

- Nawigacja musi spełniać podstawowe zasady zapewniające wysoki poziom ergonomii 

w zakresie rozmieszczenia elementów i przycisków aplikacji mobilnej. 

- Struktura prezentowanych informacji powinna być spójna i zrozumiała dla użytkownika. 

- Ikony przycisków powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji o ich 

przeznaczeniu). 

- Aplikacja mobilna umożliwi dostęp do mediów społecznościowych (YT, FB, Twitter, Instagram, 

Snapchat) – jako linki bezpośrednie do tych kanałów.  

- Linki zewnętrzne powinny domyślnie otwierać się ̨ we wbudowanej przeglądarce, umożliwiającej 

powrót do ostatniego kontekstu w aplikacji za pomocą ̨jednego kliknięcia. 

- Podczas pierwszego użycia aplikacja musi wyświetlać elementy umożliwiające akceptację 

regulaminu użytkowania aplikacji i odpowiednich przepisów (RODO). 

- Komunikaty wysłane do użytkownika powinny być zrozumiałe i dostarczać pełnej informacji 

o statusie wykonywanej operacji. 

- Aplikacja mobilna powinna pobierać dane z serwera i przechowywać ́ je przez okres 14 dni, 

zapewniając szybki do nich dostęp przy powtórnym dostępie, również ̇w trybie offline. 

 

Wymagania aplikacji. 
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- Aplikacja musi wyświetlać aktualne dane z portali zarządzanych przez CMS opisany w pkt. 1.4.2. 

- Aplikacja musi być dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz umożliwiać zmianę 

wybranej wersji.  

- Aplikacja musi udostępniać Harmonogram wywozu odpadów dla wszystkich zarejestrowanych 

użytkowników. 

- Podczas rejestracji będzie istniała możliwość podania danych adresowych użytkownika. 

- System na podstawie danych adresowych wprowadzonych przez użytkownika zidentyfikuje, 

czy należy on do zasięgu obejmowanego usługami przez firmę ProNatura. 

- Jeżeli użytkownik należy do wskazanego obszaru dane o wywozach odpadów zostaną 

automatycznie zaimportowane do harmonogramu wywozu odpadów. 

- Każdy użytkownik musi mieć możliwość dodania wpisu do harmonogramu wywozu odpadów. 

- Ręczny wpis do harmonogramu musi pozwalać na wybór rodzaju odpadów, czas 

przypomnienia oraz określenie cykliczności zdarzenia. 

- Na podstawie danych zawartych w harmonogramie wysyłane będą do użytkownika 

powiadomienia typu push przypominające o wywozie odpadów. 

- Harmonogram wywozu odpadów ma być wprowadzany z wykorzystaniem systemu CMS 

zgodnie z punktem 1.4.2. przez administratora aplikacji. 

- System umożliwi importowanie danych dotyczących harmonogramu wywozu odpadów 

z oprogramowania informatycznego poprzez wgranie harmonogramu za pomocą pliku 

o określonym szablonie w formacie XLS zawierającym szczegółowe informacje o rozkładzie 

wywozu odpadów w poszczególnych lokalizacjach. 

- System umożliwi edycję wprowadzonego harmonogramu. 

- System umożliwi wprowadzenie zmian tymczasowych w harmonogramie. 

- Harmonogram obowiązywał będzie przez wskazany okres czasu. 

- W danym momencie obowiązywać może tylko jeden aktywny harmonogram wywozu 

odpadów. 

- System umożliwi przechowywanie nieaktywnych harmonogramów wywozu odpadów. 

- Aplikacja zawierać będzie wyszukiwarkę odpadów ułatwiającą podjęcie decyzji, do którego 

pojemnika należy wrzucić dany odpad. 

- Wyszukiwarka odpadów powinna być zintegrowana z wyszukiwarką aktualnie oferowaną 

przez UM Bydgoszcz znajdującą się pod adresem: https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-

komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/. Uzyskanie zgody do wykorzystania 

wyszukiwarki w Projekcie należeć będzie do obowiązków Wykonawcy. W przeciwnym wypadku 

(nieuzyskanie zgody) powinna być to wyszukiwarka własna aplikacji. 

- Wyszukiwarka po wpisaniu części frazy wyświetlać będzie podpowiedzi wyszukiwania. 

https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/
https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/
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- Wynik wyszukiwania wskazywał będzie kolor pojemnika, do którego należy wyrzucić odpad 

oraz jego kategorię. 

- Aplikacja zawierać będzie sekcję edukacyjną. 

- Sekcja edukacyjna zawierać będzie podstawowe informacje nt. zasad segregacji oraz hierarchii 

postępowania z odpadami. 

- Sekcja edukacyjna będzie edytowalna zgodnie z pkt. 1.4.2. pozwalając na dodawanie nowych 

treści oraz modyfikację istniejących. 

- Aplikacja zawierać będzie sekcję Aktualności zgodną z tą wyświetlaną na podstronie. 

- Sekcja prezentować będzie pozycje w skróconej formie w postaci listy. 

- Po wyborze konkretnej pozycji system wyświetli całość informacji. 

- Aplikacja zawierać będzie sekcję „O Projekcie” zawierającą informacje o projekcie oraz jego 

postępach zgodną z tą wyświetlaną na podstronie.  

- Sekcja prezentować będzie pozycje w skróconej formie w postaci listy lub całości informacji 

danej pozycji. 

- Po wyborze konkretnej pozycji system wyświetli całość informacji. 

- Aplikacja zawierać będzie kalendarium wydarzeń. 

- Na podstawie wydarzeń z kalendarium wysyłanego będą do użytkowników powiadomienia 

typu push. 

- Sekcja prezentować będzie informacje w postaci widoku na dany miesiąc z możliwością 

przechodzenia pomiędzy sąsiadującymi miesiącami bądź podania konkretnej daty.  

- Po wyborze wydarzenia z kalendarza wyświetlone zostaną informacje na jego temat. 

Kalendarium umożliwi wyszukanie wydarzenia. 

 

Kalendarium  

- Kalendarium umożliwi wyświetlenie listy aktualnie dostępnych wydarzeń. 

- Sekcja Kalendarium będzie edytowalna zgodnie z pkt. 1.4.2. umożliwiając dodawanie nowych 

wydarzeń, ich edycję oraz usuwanie. Tworzenie nowych będzie możliwe również za pomocą 

duplikacji istniejącego wydarzenia. 

 

- Aplikacja udostępni formularz kontaktowy umożliwiający przesłanie wiadomości bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

- Formularz kontaktowy zawierał będzie podstawowe informacje o nadawcy, kategorię 

problemu, wskazaną ze zdefiniowanej listy oraz treść wiadomości. 

- Lista kategorii będzie edytowalna zgodnie z pkt. 1.4.2. pozwalając na zarządzanie. 

- Aplikacja zawierać będzie sekcję „Profil Użytkownika”. 
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- Profil Użytkownika zawierał będzie informację o użytkowniku w tym podany przez niego 

adres wykorzystywany w harmonogramie. 

- Użytkownik będzie miał możliwość zmiany podanych danych w profilu użytkownika.  

 

Pozostałe wymagania: 

- Aplikacja umożliwi zapisanie wyświetlanych informacji w postaci pliku do druku. 

- Aplikacja zostanie uzupełniona danymi przez Wykonawcę dostarczonymi przez Zamawiającego. 

- Aplikacja mobilna będzie ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników, których urządzenia 

spełniają ̨wymagania techniczne, i będzie możliwa do pobrania bezpłatnie w Google Play i Apple App 

Store.  

- Aplikacja webowa będzie ogólnodostępna z każdej typowej przeglądarki internetowej. Wykonawca 

umieści pliki aplikacji mobilnej w odpowiednich sklepach internetowych. 

PRAWA AUTORSKIE 

Zakres zamówienia obejmuje przeniesienie praw autorskich na zasadach określonych we wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

Część II: Zadania od 2 – 8.  Pozostałe działania objęte kampanią informacyjno- edukacyjną 

 

 Zadanie 2. Konkursy dla mieszkańców 

Zadanie obejmuje kompleksowe zorganizowanie ośmiu konkursów adresowanych do młodzieży 

szkolnej, rozłożonych w czasie od momentu rozpoczęcia Projektu, aż do zakończenia oraz ich 

promocja w lokalnych i regionalnych mediach, a także ich mediach społecznościowych. Koszt 

obejmuje materiały informacyjne wraz z ich opracowaniem graficznym – m.in. plakaty w ilości min. 

50 szt./edycja, infografiki w ilości min. 2 szt./edycja, przygotowanie konkursów (założenia, regulamin, 

reguły, zasady uczestnictwa itp.) oraz zakup nagród głównych (łącznie 24 nagrody główne typu 

urządzenia multimedialne o wartości ok. 500 zł netto/szt., nagrody – wyróżnienia w ilości 65 sztuk o 

wartości ok. 200 zł netto/ szt.). 

Konkursy dedykowane będą mieszkańcom Miasta Bydgoszczy oraz byłego Regionu IV Zachodniego. 

Celem konkursów będzie m.in. zwiększenie świadomości mieszkańców nt. segregacji śmieci oraz 

propagowanie zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt działań związanych z kreacją oraz organizacją 

konkursów. Dokładny termin będzie ustalany w trakcie trwania Kampanii. Wykonawca musi 

przewidzieć możliwość doręczenia nagród głównych we własnym zakresie lub z udziałem 

Zamawiającego (szczegóły również będą ustalane na bieżąco). Ponadto Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za przygotowanie i dystrybucję materiałów dotyczących konkursu: 

 opracowanie regulaminu, spełniającego wszelkie wymogi formalne, szczególnie przewidziane 

przez obowiązujące przepisy prawa, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, 

 przeprowadzenie konkursu wg zaakceptowanego scenariusza, 
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 przygotowanie informacji o konkursie i wynikach (zgodnie z obecnie obowiązującymi 

zasadami RODO/ochrony danych osobowych), dystrybucja plakatów, rozesłanie informacji do 

uczestników a także do placówek, w których były zamieszczone plakaty. 

Wykonawca względem uczestników konkursów występować będzie jako jego organizator. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia wszelkich związanych z tym obowiązków natury 

publicznoprawnej, w szczególności dokonywania wymaganych rozliczeń podatkowych z tytułu 

przyznanych nagród. 

 

  

Zadanie 3. Promocja (kampania) w mediach 

Podstawowym obowiązkiem w ramach niniejszego zadania będzie zapewnienie systematycznego 

kontaktu z mediami – Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania oraz przekazywania 

lokalnym i regionalnym mediom informacji dotyczących stanu realizacji Projektu w spójnej linii 

graficznej, w ramach tzw. Kampanii (ze szczególnym uwzględnieniem roli informacyjnej 

społeczeństwa o korzyściach płynących z realizacji Projektu jako inwestycji niezbędnej i 

udoskonalającej lokalny system gospodarki odpadami, źródłach finansowania itp.). Treść i forma 

informacji, o których mowa powyżej musi powstać we współpracy z Zamawiającym, a ostateczna 

forma musi uzyskać każdorazowo akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie Kampanii szczegółowo opisanej w 

poniższych podzadaniach za pośrednictwem prasy oraz  social mediów. 

3.1 Promocja w prasie 

W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji w prasie 

lokalnej i regionalnej serii artykułów (łącznie co najmniej 5 razy w trakcie umowy). Terminy i treść 

publikacji należy uzgodnić z Zamawiającym. Artykuły te mają być opublikowanie w dziennikach o 

zasięgu lokalnym na stronach redakcyjnych, minimalny nakład dziennika w dniu publikacji – w 

wydaniu regionalnym (województwo) min. 25 tys., miejskim min. 7 tys. egzemplarzy. Objętość 

artykułu min. 1/2 strony tytułu prasowego. Po akceptacji artykułów przez Zamawiającego 

Wykonawca wykupi i zapewni publikację w tytule prasowym.  

Uwaga! 

Wykonawca ma obowiązek zarchiwizować i przekazać Zamawiającemu wszelkie materiały 

opublikowane w ramach zadania, wraz z prawami autorskimi majątkowymi  na polach eksploatacji 

i w zakresie określonych we wzorze umowy. 

Każdorazowo przed upublicznieniem jakiejkolwiek informacji dotyczącej Projektu, Wykonawca 

uzyska zgodę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego.  

 

3.2. Promocja w Internecie 

W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji w min. jednym 

portalu newsowym o profilu działania obejmującym Region IV Zachodni oraz jego wersji w mediach 

społecznościowych (wybór medium do uzgodnienia z Zamawiającym) min. 5 publikacji. Terminy i 

treść publikacji należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Uwaga! 
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Wykonawca ma obowiązek zarchiwizować i przekazać Zamawiającemu wszelkie materiały 

opublikowane w ramach zadania, wraz z prawami autorskimi majątkowymi na polach eksploatacji i 

w zakresie określonych we wzorze umowy.. 

Każdorazowo przed upublicznieniem jakiejkolwiek informacji dotyczącej Projektu, Wykonawca 

uzyska zgodę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi Zamawiającego 

 

 

Zadanie 4. Tablica informacyjna i naklejki  

4.1 Tablica informacyjna  

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać, dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną  

Tablica informacyjna zostanie zainstalowana tymczasowo na samodzielnej konstrukcji stalowej z 

fundamentem betonowym. Tablicę należy umieścić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Tablica informacyjna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i oznaczenia, opisane w 

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji.  

Wymagana powierzchnia tablicy informacyjnej wynosi min. 6m². 

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Spółki. 

Tablice informacyjne muszą być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki 

atmosferyczne zabezpieczone antykorozyjnie (np. stal kwasoodporna, blacha ocynkowana, tworzywa 

kompozytowe), dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom 

estetyczny tablicy. 

Wzór/projekt tablicy informacyjnej przygotowany zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z 

Zamawiającym i musi zostać przedłożony do jego akceptacji. 

 

4.2 Naklejki informacyjne. 

Wykonawca zrealizuje na folii samoprzylepnej naklejki informacyjne służące do oznakowania 

środków trwałych.  

Wymagane wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość). Na 

kolorowych naklejkach należy stosować oznaczenie w wariancie podstawowym tj. emblematem Unii 

Europejskiej, odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Funduszu 

Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, logo programu, logo 

beneficjenta oraz informację o współfinansowaniu projektu.  

Ilość naklejek: 300 szt. 

Wzór/projekt naklejki przygotowany zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i 

musi zostać przedłożony do jego akceptacji. 

 

Zadanie  5. Tablica pamiątkowa 

W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu Projektu ze środków zewnętrznych, 

Wykonawca wykona tablicę pamiątkową wraz dedykowaną konstrukcją, dostarczy ją i zamontuje nie 

później niż miesiąc od daty zakończenia Projektu. 
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Tablica pamiątkowa musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i oznaczenia, opisane w 

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji.  

Tablica pamiątkowa musi być wykonana z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki 

atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom 

estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji 

Projektu.  

Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość); powierzchnia min. 

6m². 

Tablicę pamiątkową należy umieszczać w miejscu najbardziej widocznym na terenie Spółki. W razie 

potrzeby, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania stosowanych pozwoleń oraz 

uiszczenia opłaty najmu miejsca reklamowego. 

Wzór/projekt tablicy pamiątkowej przygotowany zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z 

Zamawiającym i musi zostać przedłożony do jego akceptacji. 

 

Zadanie 6: Konferencja i event dla mieszkańców. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować konferencję mającą na celu promocję Projektu w czasie 

trwania Kampanii. Podstawowe obowiązki to m.in.: 

 organizacja i obsługa konferencji związanej z bieżącą działalnością Zamawiającego w ramach 

realizowanego Projektu, 

 współpraca z Wykonawcami pozostałych Kontraktów realizowanych w ramach Projektu. 

6.1 Oficjalne podsumowanie inwestycji 

Wydarzenie będzie miało charakter jednodniowej konferencji i odbędzie się w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego wynikającym z postępu prac w ramach Projektu. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie wydarzenia najpóźniej na 20 dni przed uroczystością. 

6.1.1. Wykonawca opracuje scenariusz uroczystości uwzględniając poniższe kryteria: 

 Uczestnicy: władze lokalne, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Wykonawca oraz jego 

główni podwykonawcy i dostawcy, Pomoc Techniczna, przedstawiciele środowisk 

branżowych, lokalne media. 

 Liczba uczestników:  ok. 80 osób (gości oficjalnych, jak wyżej). 

 Miejsce wydarzenia: do ustalenia z Zamawiającym na terenie Bydgoszczy /Zakładu 

Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. 

 Czas trwania: około 3  godziny  

 Założenia programowe:  

a) wystąpienia oficjalne,  

b) prezentacja i zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, 

c) zakończenie części oficjalnej, 
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Konferencja połączona zostanie z eventem dla mieszkańców o charakterze „drzwi otwartych” - udział 

max 200 osób według zgłoszeń – po stronie Zamawiającego.  

Scenariusz zostanie przedłożony do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem uroczystości. 
6.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej i organizacyjnej wydarzenia w 
następującym zakresie:  

 Zabezpieczenie terenu uroczystości wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury (media) 

oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. 

 Zapewnienie namiotu bez podłogi (min. 100 m2, wielkość dostosowana do liczby gości), 
stołów typu wydawki i krzeseł dla gości oficjalnych (ilość dostosowana do liczby gości). 
 

 Zapewnienie nagłośnienia, odpowiednich przyłączy i stosownego zaplecza technicznego. 

 Zapewnienie cateringu dla uczestników uroczystości: 

a) stół z napojami: napoje zimne (woda mineralna w szklanych butelkach 

gazowana, niegazowana – 0,5l/os., 2 rodzaje soków – 0,33l/os.), napoje 

gorące (kawa, herbata – 0,5l/os.), cukier, mleko, cytryna; 

b) stół z zimnymi przekąskami: kanapki z mięsem oraz bezmięsne w ilości min. 4 

szt./os.; 

c) stół słodki: 2 rodzaje ciastek (min. 4 szt./os.), 2 rodzaje ciast (150g/os.); 

d) serwis gastronomiczny (z użyciem wyłącznie biodegradowalnych naczyń lub 

wielokrotnego użycia). 

 Wykonanie prac montażowych związanych z zapleczem technicznym (w szczególności z 

nagłośnieniem, namiotem, stołami i krzesłami), demontażowych i porządkowych na terenie 

uroczystości i w jego obrębie. 

 Wykonanie imiennych zaproszeń – max. 80 szt. w formacie DL (210 mm x 99 mm) (lista do 

uzgodnienia z Zamawiającym) wraz z kopertowaniem i ich kolportażem (z min. tygodniowym 

wyprzedzeniem). 

Wykonanie innych prac i czynności wynikających z realizacji zaakceptowanego scenariusza. 
 
 
Zadanie 7. Wyświetlacze LED  

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Wykonawca dokona zakupu i montażu min. dwóch 

wyświetlaczy/monitorów LED o wymiarach min. 55 cali wraz z głośnikami na ternie inwestycji, który 

ma pełnić funkcje zarówno informacyjną – poprzez wyświetlanie informacji na temat inwestycji oraz 

funkcję edukacyjną – służyć może do wyświetlania treści edukujących o możliwych sposobach 

zmniejszania ilości powstających odpadów u źródła.  

Ekrany wraz z głośnikami będą musiały być kompatybilne (możliwość łatwego podłączenia) z 

rzutnikami oraz komputerami typu laptop (port USB oraz HDMI).  

Wyświetlacz musi być wyposażony w pilot do obsługi. 
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Wyświetlacz zostanie zamontowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie 

inwestycji w uzgodnionym z nim czasie (w terminie maksymalnie do miesiąca po zakończeniu 

Projektu) 

 

 

Zadanie 8 – Spot typu animacja 

Wykonanie  materiału edukacyjnego w formie animacji filmowej, ilustrującego zasadę działania 

instalacji (zrozumiałego w formie graficznej i technicznej dla dzieci i młodzieży). 

 

Cel filmu: 

Film zrealizowany w formie animacji 3D z elementami 2D ma wyjaśniać zasady segregacji odpadów 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 2028) 

obowiązującym w dacie prezentacji animacji o czasie trwania min. 5 minut. 

Film zrealizowany w formie animacji 3D ma wyjaśniać cele i zasady działania Stacji Segregacji 

Odpadów w Bydgoszczy prowadzonej przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. o czasie trwania min. 5 minut. 

Muzyka: 

Wykonawca zapewni ścieżkę dźwiękową do spotów i dostarczy do Zamawiającego oświadczenie o  

nabyciu praw do jej użycia w niniejszym spocie i przekazaniu na Zamawiającego. Dźwięk stereo 2.0. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczoną możliwość wykorzystywania filmu wraz ze 

ścieżką dźwiękową (przekazanie praw autorskich oraz majątkowych).  

Sprzęt: 

Produkcja filmów edukacyjnych powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu                                             

i oprogramowania takiego jak Blender, Adobe After Effects, Adobe Photoshop lub analogicznego. 

Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym. 

Scenariusz: 

W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariuszy i terminarza, który uzgodni 

z Zamawiającym. Scenariusze filmów powinny być spójne z materiałami edukacyjnymi 

wykorzystywanymi prze Zamawiającego w dotychczasowej praktyce. Modyfikacje mają wynikać                             

z uwzględnienia nowego stanu prawnego w zakresie zasad segregacji odpadów.  

Nośniki: 

Wykonawca przekaże nagrany materiał za pośrednictwem dysku w chmurze internetowej, w 

formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac lub równoważne. 

Akceptacja: 

Wykonawca prześle Zamawiającemu gotowe animowane filmy edukacyjne celem ich akceptacji.  

 

Animacja 3D Animacja 3D w postaci min. 5 minutowego zapisu cyfrowego w 

standardowej rozdzielczości umożliwiającej automatyczne 

odtworzenie. Animacja musi w sposób dynamiczny 

odwzorowywać budowaną instalację wraz z otoczeniem a także 

ukazać jej funkcjonowanie - obrazować schemat procesu pracy 

Stacji Segregacji Odpadów oraz zastosowane w Projekcie 

technologie. W skład animacji powinny wchodzić następujące 
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elementy: 

- model budowy 3D całej inwestycji wraz z otoczeniem, 

- prezentacja z zewnątrz (przejście nad całym zakładem), 

- symulacja procesów technologicznych (transport, 

wyładowanie, proces spalania, oczyszczanie spalin, odzysk 

energii itd.), 

- lektor oraz podkład muzyczny, 

- krótkie opisy np. danego procesu technologicznego itp.,  

- przygotowanie wirtualnych spacerów w formie panoram 

interaktywnych. 

Animacja ma przedstawiać także problemy związane z 

narastającą ilością śmieci i odpadów oraz pokazywać pozytywne 

rozwiązanie tego problemu i zachęcać do aktywnego udziału w 

procesie segregacji odpadów. 

Wykonawca przedstawi scenariusz w postaci storyboard’ów 

(scenorysów) a następnie uwzględni uwagi Zamawiającego, na 

podstawie których dokona poprawek.  

Czas wyświetlania odpowiednich logotypów i informacji o 

współfinansowaniu nie może być krótszy niż 3 sekundy. 

Wykonawca opracuje wersję animacji umożliwiającą 

umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego 

(szczegóły odnośnie formatu i wersji zapisu materiałów 

przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej należy 

uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym). 
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Załącznik nr 2  

 
                 nazwa Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa i  adres:   ..................................................................................................... 

Numer REGON …………………………………  Numer NIP ………………………….................... 

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………….………… 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………….……..      

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………..……..………………… 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………..……. 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu  „Zwiększenie 

efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w  Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych   

w SIWZ wraz z załącznikami, w tym istotnych postanowieniach umowy, na następujących 

warunkach: 

Część nr I - Strona internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną  

 

 

 

 

Miesięczny ryczałt                 

za prowadzenie 

strony internetowej 

Cena 

jednostkowa   

(zł  netto) 

Szacowana 

ilość 

miesięcy1 

Wartość 

netto  

Stawka VAT  Wartość pozycji 

brutto  

 

…………………

…….. 

20    

………………………

……. 

Cena za wykonanie zakresu zamówienia z wyłączeniem ryczałtu miesięcznego, o 

którym mowa powyżej.   

 

………………………

……. 

Razem2  

 

                                                 
1 Rozliczenie nastąpi według podanej ceny jednostkowej i rzeczywistego okresu realizacji zamówienia w tym 

zakresie  
2 Suma kolumny wartość pozycji brutto.  
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Część nr II- Pozostałe działania objęte kampanią informacyjno- edukacyjną. 

Nr 

zadania  

Nazwa pozycji  Ilość  Cena 

jednostkowa  

Wartość 

pozycji 

netto  

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość  

Pozycji  

brutto 

2 Konkursy dla 

mieszkańców  

8  

…………….zł3 

   

3 Promocja 

(kampania)              

w mediach 

     

3.1 Promocja w prasie 5     

3.2 Promocja                             

w internecie 

5     

4 Tablica 

informacyjna             

i naklejki  

     

4.1  Tablica 

informacyjna 

1     

4.2.  Naklejki 

informacyjne 

300     

5 Tablica 

pamiątkowa  

1     

6 Konferencja i event 
dla mieszkańców. 
 

1     

7 Wyświetlacze LED  2     

8 Spot typu animacja 1     

Suma4  

 

 

                                                 
3 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przygotowaniem każdej edycji. 
4 Suma pozycji kolumny pn. wartość pozycji brutto 
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2. Nadto: 

1) Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie 
realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty. 

2) Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i 
modyfikacjami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zapisami. 

3) Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonym Wzorem Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

5) * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 PZP: 

a)  Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz ,  

b) Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. 

dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 siwz .  

6)  Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres): 
.............................................………………………………………………………..….zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom………………………………………………………..(proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są 
już Wykonawcy znani).  

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od dnia składania 
ofert. 

8) Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą *,**  

9) Pochodzimy z innego państwa członkowskiego : *tak/ *nie.  

10) Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : *tak/ *nie.  

11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

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

Od do 
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3. Załączniki do oferty stanowią:  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia , 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  

2) * pełnomocnictwo 

3) Oświadczenie RODO- według załącznika nr 6 do siwz.  

 

 

............................, dnia .....................                                   ………………………………………………………………… 

 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić    

** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 
2019.07.12) 
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Załącznik nr 3  

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW                      

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU5 
Załącznik nr 2 do oferty 

 

 
Przystępując do postępowania pn. „Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w 

ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO 

MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 
 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
 
 
 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam 
warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy:  
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia;  

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. 
Dz. U. z 2020r., poz.1444 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1133 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,  

c)  skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769);  

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne  kryteria, zwane dalej 

                                                 
5 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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kryteriami selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;  

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub  
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz.  358 ze zm.); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne;  

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.  1076 ze 
zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacjach wskazanych                
w SIWZ spośród następujących:  
      - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 814 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz. U. z 
2020 r., poz. 1228 ze zm.);  

  
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.  
A. Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr I musi wykazać, że  

 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną usługę, 
której przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu 
internetowego lub aplikacji mobilnej oraz dokonanie integracji portalu internetowego i 
aplikacji mobilnej o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto ;  
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b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które 

będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniąc niżej wymienione funkcje:  
 

a.     Kierownik projektu: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

      Wykształcenie wyższe informatyczne, 

      Wiedza w zakresie wytwarzania oprogramowania i kierowania projektami 
informatycznymi według jednej z powszechnie stosowanych metodyk 
adaptacyjnego zarządzania projektami (np. SCRUM, Kanban), potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem 

        Minimum 5 -  letnie doświadczenie w kierowaniu projektami 
informatycznymi  

b.      Grafik: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

        Wykształcenie wyższe o specjalności grafika komputerowa lub 
projektowanie graficzne, 

        Doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów graficznych portali 
internetowych, 

c.      Programista: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: 

        Wykształcenie wyższe informatyczne, 

        Doświadczenie w roli programisty w realizacji co najmniej 5 portali 
internetowych, 

d.     Specjalista ds. testów oprogramowania (1 osoba), 
 

        Minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania - testy 
funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe. 

Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach a. i c. powyżej pełniła 
jedna osoba. Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach  b. i c. 
powyżej pełniła jedna osoba.  

 
B.   Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr II winien wykazać, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, z których jedna 
polegała na zorganizowaniu eventu związanego z promocją inwestycji na min. 50 osób 
a druga na przeprowadzeniu promocji w mediach elektronicznych i drukowanych.  
Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca wykazał się wykonaniem 1 usługi pod warunkiem, 
że jej zakres obejmował zorganizowanie eventu na min. 50 osób oraz przeprowadzenie 
promocji w mediach elektronicznych i drukowanych.   

 
C. Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr I i II winien wykazać, że 

spełnia łącznie warunki opisane w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 2) lit. A i B SIWZ. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów 
wymienionych w SIWZ.  

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
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*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następującego podmiotu/ów, na którego/ których zasoby 

powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, 
NIP, PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

              

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:  
Oświadczam/y, że w stosunku do następujących podmiotów które wskazuję/wskazujemy jako 

podwykonawców w niniejszym postępowaniu , tj. (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, 
PESEL 

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

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 
 
 

………………………………………………………………...  
pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 

..............................................................................        
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

* niepotrzebne skreślić    
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Załącznik nr 4   
 

             

 

 

 

 

 
 

 

Zdolność techniczna i zawodowa  

Wykonawcy6 

(wykaz zrealizowanych usług) 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie 

efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

 

w imieniu Wykonawcy   

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

przedkładam wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej 
 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego  

Opis wykonanej usługi 
/informacje potwierdzające 

spełnianie warunku opisanego w 
SIWZ 

Termin realizacji  
usług 

 

Wartość usług 
(brutto) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.  

 
 

 

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

miejscowość i data         podpis osób/osoby uprawnionej 

 
 
 

                                                 
6 Wykaz składa na żądanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Nie 

należy załączać do oferty.  
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Załącznik nr 5   
 

             

 

 

 

 

 
 

 

Zdolność techniczna i zawodowa  

Wykonawcy7 

(wykaz osób) 

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie 

efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami 

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  

 

w imieniu Wykonawcy   

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

przedkładam wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej 
 

Lp. Imię i nazwisko   

kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, doświadczenie i 

wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia 

publicznego 

Zakres wykonywanych 
czynności 

 

Podstawa do 
dysponowania 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

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

miejscowość i data         podpis osób/osoby uprawnionej 

 
 

                                                 
7 Wykaz składa na żądanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Nie 

należy załączać do oferty.  
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Załącznik nr 6  
………………………………………. 
       pieczęć Wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E8 

(załącznik nr 3 do oferty) 

do postępowania pn. „Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu 

„Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki 

Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy”  

 

 
 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………………………………………… oświadczam, że 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę 

Zamawiającemu. 

 

 

 

……………………………………………… 
           podpis Wykonawcy 

  
  

                                                 
8 Przedmiotowe oświadczenie należy załączyć do oferty.  
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 7                                                                                                                                                         

UMOWA nr MKUO ProNatura ZP/NO/29b/20 – dot. części nr I 

zawarta w dniu ……………….. 2020 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 

 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy (85-862) przy ul. Ernsta Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP 9532559741, REGON: 340378577, 

BDO 000010322, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

którą reprezentuje: 

……………………………………… 

……………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………...,  

którą reprezentuje: 

…………………………………….... 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” 
 

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są należycie umocowani do zawarcia niniejszej umowy, 
której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej 
Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 
 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (w zakresie części nr I) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. 2020 roku 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Definicje 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej:  

1) Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą 

w sprawie zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami  

2) Strony – oznacza bez rozróżnienia Zamawiającego oraz Wykonawcę . 

3) SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie 
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efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z 

o.o. w Bydgoszczy” z dnia …………………… nr ref. Zamawiającego MKUO ProNatura 

ZP/NO/43/20 wraz ze wszystkimi załącznikami, odpowiedziami na pytania Wykonawców i 

zmianami.  

4) Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz ze wszystkimi załącznikami 

5) PZP- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) 

6) OPZ- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

7) Projekt NFOŚiGW - Pełen zakres Robót, Usług i Dostaw, dla którego została zawarta przez 

Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Umowa do dofinansowanie,  

8) Umowa o dofinansowanie – Umowa nr POIS.02.02.00-00-0033/18-00 o dofinansowanie 

Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami 

komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. 

 2. Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności SIWZ, OPZ i Oferę 

Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające 

się. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno- 

edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców 

wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w zakresie części I- strony 

internetowej z dedykowaną aplikacją mobilną  (dalej Usługi lub Prace). 

2. Zamówienie należy wykonać w zakresie i na warunkach wynikających z niniejszej umowy,  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 wraz z 

załącznikami do SIWZ. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. Opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  min. in. do:  

1) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

zamówienia – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,  

2) aktualizacji harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 za pisemną zgodą i akceptacją 

Zamawiającego,  

3) składania kwartalnych raportów z wykonanych czynności, 

4. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać projekty w logotypy unijne, informację o 

współfinansowaniu projektu ze środków unijnych, które dostarczy Zamawiający.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wewnętrznymi 

procedurami i wskazówkami Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.  

6. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych  

niniejszą umową. 

7. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa. Dodatkowo osoby pełniące funkcje Kierownika projektu, grafika, programisty, specjalista 

ds. testów oprogramowania będą posiadały uprawnienia i doświadczenia SIWZ.  

§ 2 

Oświadczenia i obowiązki Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami formalno- prawnymi 

związanymi z realizacja niniejszej Umowy oraz dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz 

zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi dla prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w oparciu o najlepszą wiedzę fachową i przy zachowaniu najwyższej 

staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, z wykorzystaniem, dostępnych na rynku, 

nowoczesnych technik i narzędzi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z obowiązującymi urzędowymi 

wytycznymi krajowymi i europejskimi oraz dokumentami programowymi obowiązującymi w 

trakcie realizowania niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji niniejszej umowy:  

1) ………………..; 

2) ………………..; 

3) ……………….. . 

5. Zamawiający wyznacza osoby do odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy :  

1) ………………………; 

2) ………………………; 

3) ……………………… 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji . 

7. Wykonawca zobowiązany jest do  uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego wszelkich 

projektów, prac ( w tym projektu spotu reklamowego), oraz  czynności wykonywanych w 

związku z realizacją Umowy.   
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8. W związku z ust. 7  Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag do przedłożonych do 

akceptacji projektów, prac, czynności. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek niewykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy może spowodować , że Zamawiający nie spełni obowiązków 

nałożonych na niego w związku z realizacją Projektu , o którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 

Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej, może spowodować powstanie 

szkody po stronie Zamawiającego.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz 

techniki wykonania przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że czynności wymienione w CZ.I ust. 9 pkt. 9.1. SIWZ będą wykonywały 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

12. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę ̨ wymagania wskazanego w ust. 11 , w szczególności poprzez zlecenie kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zażądanie przedłożenia do wglądu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest ma każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii umów o pracę 

zawartych z osobami których dotyczy wymóg o którym mowa w ust. 11, (zanonimizowanych co 

do danych innych, aniżeli imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i 

okres zatrudnienia).  

13. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia *samodzielnie/*przy udziale 

następujących podwykonawców.  

14. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował na postawie protokołów zdawczo-odbiorczych, 

zawierających ocenę jego zgodności jakościowej z warunkami umowy. Załącznikiem do protokołu 

zdawczo- odbiorczego będzie raport, o którym mowa w ust. 2.  

2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone raportami kwartalnymi oraz raportem 

końcowym, sporządzonymi przez Wykonawcę, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Raport 

kwartalny winien zawierać aktualizację harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. pkt 1 umowy.  

Raport końcowy powinien zawierać informacje na temat zakresu przeprowadzonych działań, 

terminów działań, grup docelowych, zasięgu działań oraz innych świadczonych usług. Raport 

końcowy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Ponadto 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną raportu końcowego.  

3. Po wykonaniu strony internetowej a następnie ponownie- po zakończeniu okresu obowiązywania 

niniejszej umowy w odniesieniu do jej prowadzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
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wszelkich danych, informacji, loginów, haseł itp., umożliwiających korzystanie i nieograniczoną 

modyfikację strony internetowej (aplikacji webowej) i aplikacji mobilnej, w szczególności: 

1) kodów źródłowych (w formie pisanej przez programistę), 

2) statycznych zasobów internetowych (obrazki, grafiki, ikony itp.), jeżeli nie pochodzą one od 

Zamawiającego, 

3) wszelkich dane umożliwiających dostęp do systemu kontroli wersji lub do pełnej historii 

zmian w kodzie źródłowym 

4) niezbędnej dokumentacji, w tym instrukcji obsługi strony internetowej 

5) skryptu budowy strony i/lub jej publikacji, 

6) danych dostępu (z uprawnieniami administratora/superużytkownika) do (jeżeli istnieją i nie 

stanowią własności / nie pochodzą od Zamawiającego) 

7) systemu zarządzania infrastrukturą aplikacji oraz wszelkich serwisów tworzących aplikację, 

8) systemu monitorowania, 

9) systemów budowania, integracji i publikowania nowych wersji aplikacji.   

§ 4 

Termin realizacji umowy 

Umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2022 r., w tym:  

1) 2 tygodnie od podpisania umowy – opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej 

zawierającej analizę potrzeb oraz wstępną analizę systemową rozwiązania.  

2) 10 tygodni od podpisania umowy– opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, 

wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji webowej. 

3) 10 tygodni od podpisania umowy- opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, 

wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji mobilnej. Testowe 

uruchomienie pełnego systemu na docelowym środowisku.  

4) 13 tygodni od daty podpisania umowy- przeprowadzenie testów aplikacji (przy czym 

Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan testów akceptacyjnych, a następnie 

przeprowadzi je wspólnie z Zamawiającym). Przeprowadzenie budowy, instalacji, konfiguracji 

i wdrożenia aplikacji. Przeprowadzenie szkoleń administratorów aplikacji, w oparciu 

o przygotowane przez Wykonawcę ̨ materiały. Dostarczenie następującej dokumentacji oraz 

załączników: raport z testów wewnętrznych, plan testów akceptacyjnych, dokumentację 

koncepcji funkcjonalnej oraz analizę funkcjonalną, dokumentację administracyjną, dokumentację 

użytkownika. 

5)  do 31 sierpnia 2022 r. – prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i aplikacji 
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§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone, na 

podstawie ryczałtowych , niezmiennych w okresie obowiązywania umowy,  cen netto wskazanych 

w formularzu oferty.   

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….zł brutto,  w tym:  

a) …………………………..zł brutto z tytułu zakresu zamówienia z wyłączeniem ryczałtu, o którym 

mowa w lit. b) 

b)……………………………zł netto z tyt. miesięcznego ryczałtu  za prowadzenie strony 

internetowej……………………zł netto,  

3. Okresem rozliczeniowym jest kwartał kalendarzowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

czynności wykonane w danym kwartale potwierdzone protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy a po zakończeniu prac jak w §4 pkt 1-4 niniejszej Umowy- obliczony według miesięcznego 

ryczałtu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Strony dopuszczają zmianę (skrócenie) okresu 

rozliczeniowego w całym lub części okresu realizacji zamówienia. Zmiana taka nastąpić może 

wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą.  W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie w terminie 7 dni od daty zgody lub wniosku przedstawić harmonogram 

rzeczowo – finansowy uwzględniający taką zmianę.   

4. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 

w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

§ 6 

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będą zatwierdzone przez Zamawiającego 

Raporty Kwartalne oraz Raport końcowy i protokoły, zgodnie z procedurą określoną w § 3 oraz 

pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu zobowiązań względem podwykonawcy/ów, 

o ile Wykonawca powierzył wykonania część zamówienia.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres Zamawiający wskazany w niniejszej umowie lub 

przesłanej drogą elektroniczną.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

w wyniku złożenia polecenia przelewu. 
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4. Wykonawca oświadcza , że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 

rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o 

którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w 

przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w 

którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z 

płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości 20.000 zł,  

2)  opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową w stosunku do terminów określonych w 

ustalonym przez strony harmonogramie- w wysokości 5 % wartości zamówienia za dane 

zadanie za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, łącznie nie więcej niż 30% wynagrodzenia 

za dane zadanie, 

3) Za nienależyte wykonanie obowiązków objętych przedmiotem umowy w wysokości 

2000zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,  

4) Za opóźnienie w złożeniu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 12 

umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 2000 zł za każde 

oświadczenie lub dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub dokumentów.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 

20.000 zł. Nie jest uważane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit d)-g). 

3. Kara umowna z tytułu wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być zapłacona przez Stronę 

Zobowiązaną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Stronę 

uprawnioną.  

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub z jakiejkolwiek innej 

należności Wykonawcy.  
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5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania jego 

obowiązków określonych w umowie.  

6. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego 

uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem 

siebie niezależne i mogą być według wyboru Zamawiającego dochodzone łącznie lub każde z 

osobna. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie 

wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.  

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym 

Kodeksu Cywilnego) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej: 

a) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy (likwidacja) Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego, 7-dniowego 

terminu.  

d) jeżeli nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Zamawiającego lub 

NFOŚiGW od umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowana jest 

niniejsze zamówienia lub zmniejszenie poziomu udzielonego dofinansowania.  

e) jeżeli nastąpią istotne zmiany w umowie o dofinansowanie Projektu NFOŚiGW lub 

wytycznych dotyczące realizacji Projektu NFOŚiGW, w ramach którego realizowana jest 

niniejsza umowa lub zmian umowy pożyczki z NFOŚiGW, uzyskanej przez Zamawiającego 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia, uniemożliwiające kontynuowanie realizacji 

niniejszej Umowy na dotychczasowych warunkach, 

f) jeżeli nie zostanie zawarta z jakiegokolwiek powodu umowa pożyczki z NFOŚiGW, 

przewidzianej na sfinansowanie niniejszego zamówienia 

g) jeżeli nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Zamawiającego, NFOŚiGW 

lub od umowy pożyczki przewidzianej na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni po powzięciu wiadomości o tych 

okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 
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2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający ponownie 

odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu świadczenia, w terminie do 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu albo rozwiązaniu umowy określonym w ust. 1 winno być złożone 

drugiej stronie na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

§ 9 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie jakiekolwiek opracowanie (w tym graficzne, 

cyfrowe itp.), projekt, oprogramowanie komputerowe (w szczególności aplikacja mobilna 

i webowa) albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), zwane dalej w 

skrócie Utworem, z dniem wydania Utworu (nie później jednak niż z dniem, w którym 

Wykonawca zobowiązany był wydać Utwór zgodnie z postanowieniami umowy), Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach kwoty, określonej w § 5 

ust. 1 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego 

Utwory, na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy 

lub odstąpienia od niej, przejście praw autorskich następuje z tym dniem - w odniesieniu do 

Utworów, które zostały już wydane lub zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest 

do ich wydania oraz części Utworów lub ich nieukończonych wersji, nawet jeżeli samodzielnie i 

bez ich ukończenia nie stanowią przedmiotu praw autorskich. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie 

prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Utworów, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu– wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –  

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (w tym kodu 

źródłowego i wynikowego oraz projektu graficznego layout’u), 

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej- 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do 

systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet, 

4) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Utworu: prawo do dokonywania 

przeróbek (zmian) w Utworze, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, zwielokrotniania 

rozpowszechniania Utworu zależnego. 

a w odniesieniu do Utworów, które są programami komputerowymi w szczególności również: 

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie- również jego zwielokrotnianie; 
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6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

7) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii; 

8) prawo ingerencji w kod źródłowy i wynikowy, jego modyfikacji, rozszerzania, itp. 

Prawo do zwielokrotniania Utworów obejmuje wszelkie techniki reprodukcji znane w dacie 

przeniesienia praw.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi 

prawami zależnymi przysługują lub przysługiwać mu będą w chwili przeniesienia na 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, nie są i nie będą przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 

posiada lub w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadał autorskie prawa 

majątkowe oraz autorskie prawa zależne do Utworów i ich części, w tym zastosowanych w nich 

rozwiązań technologicznych i technicznych. 

4. Jeżeli Wykonawca przy realizacji Umowy będzie używać: 

1) kodu osób trzecich (tj. kodu, którego autorem nie jest Wykonawca, żaden z jego 

pracowników, współpracowników lub podwykonawców lub którego autorem jest 

Wykonawca lub w/w osoby, ale nie został on wykonany w ramach obowiązywania Umowy), 

w tym w szczególności otwartego kodu źródłowego i bezpłatnego oprogramowania („open 

source”), 

2) wcześniejszych, pochodzących od osób trzecich elementów kodów źródłowych lub 

wynikowych, grafik , utworów muzycznych itp. (Gotowych Materiałów),  

3) pochodzących od osób trzecich narzędzi programistycznych (ang. tools and toolkits) 

to w każdym takim przypadku Wykonawca gwarantuje, że: 

a) Utwory, ich nowe wydania lub wersje, w tym sposób wykorzystania kodu osób trzecich 

i oprogramowania „open source”, będą zgodne z postanowieniami wszelkich umów 

licencyjnych obowiązujących w odniesieniu do takiego kodu lub oprogramowania; 

b) udzieli lub uzyska na rzecz Zamawiającego co najmniej następujące prawa: niewyłączną, 

bezterminową, nieodwołalną i bezpłatną licencję, obowiązującą bez jakichkolwiek 

ograniczeń terytorialnych, na opracowywanie i zlecanie opracowywania utworów 

zależnych w odniesieniu do takiego kodu osób trzecich, oprogramowania open source, 

Gotowych Materiałów lub Narzędzi programistycznych, oraz na ich wykorzystywanie, 

zlecanie wykorzystywania, wykonywanie, powielanie, nadawanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, przenoszenie, dystrybucję oraz udzielanie dalszych licencji w przedmiocie 

takiego kodu, oprogramowania, Gotowych Materiałów lub narzędzi programistycznych 

lub ich utworów zależnych, oraz na udzielanie innym osobom lub podmiotom praw 

nadanych w niniejszym punkcie 

c) Jeśli Wykonawca korzysta przy realizacji Umowy z pakietów programów, 

licencjonowanych programów, produktów lub materiałów, zobowiązuje się zapewnić, że 

wszelkie Utwory nie będą naruszały praw jakichkolwiek podmiotów trzecich niezależnie 

od jurysdykcji 

5. Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi, na wszystkich wymienionych polach 
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eksploatacji, zawarte jest w wynagrodzeniu należnym na podstawie niniejszej Umowy 

Wykonawcy.  

6. Jeżeli po podpisaniu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji, które nie były znane w chwili jej 

podpisania, Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa nieodpłatnego nabycia autorskich 

praw majątkowych na takich polach, jeżeli będą one niezbędne dla prawidłowego 

wykorzystywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy prace i Utwory nie będą 

naruszały żadnych praw patentowych, projektowych, innych praw własności przemysłowej lub 

autorskich, praw do znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  

i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 

prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 

jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw własności przemysłowej 

i intelektualnej związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych 

naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób 

trzecich, chyba że naruszenie wynika z wyłącznej winy Zamawiającego. 

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 

sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu 

w ramach niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej 

(w tym praw autorskich) pozostających w związku z korzystaniem z przedmiotu zamówienia w 

sposób zgodny z niniejszą umową. 

10. Wykonawca w odniesieniu do Utworów utrwalonych w formie cyfrowej (programów 

komputerowych) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich danych, informacji, 

loginów, haseł itp., umożliwiających korzystanie i modyfikację takich Utworów zgodnie z niniejszą 

umową, w szczególności: 

2) kodów źródłowych (w formie pisanej przez programistę), 

3) statycznych zasobów (obrazki, grafiki, ikony, utwory muzyczne itp.), jeżeli nie 

pochodzą one od Zamawiającego, 

4) wszelkich danych umożliwiających dostęp do systemu kontroli wersji lub do pełnej 

historii zmian w kodzie źródłowym 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron                

w formie pisemnego aneksu. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez 

dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej 

zawarcia, wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do 

ugodowego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
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4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu 

e-mail lub numeru telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy                  

i może nastąpić pisemnie lub mailowo. 

7. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 6, pisma i informacje dostarczone 

zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 
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UMOWA nr MKUO ProNatura ZP/NO/29b/20 – dot. części nr II 
zawarta w dniu ……………….. 2020 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 

 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z.o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy (85-862) przy ul. Ernsta Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP 9532559741, REGON: 340378577, 

BDO 000010322, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

którą reprezentuje: 

……………………………………… 

……………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………...,  

którą reprezentuje: 

…………………………………….... 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” 
 

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są należycie umocowani do zawarcia niniejszej umowy, 
której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej 
Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 
 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (w zakresie części nr II) przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. 2020 roku 

została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

Definicje 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej:  

1) Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie 

zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami  

2) Strony – oznacza bez rozróżnienia Zamawiającego oraz Wykonawcę . 

3) SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kampanii 

informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do 

odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” z dnia 
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…………………… nr ref. Zamawiającego MKUO ProNatura ZP/NO/43/20 wraz ze wszystkimi 

załącznikami, odpowiedziami na pytania Wykonawców i zmianami.  

4) Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz ze wszystkimi załącznikami 

5) PZP- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. , 

poz. 1843 ze zm.) 

6) OPZ- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

7) Projekt NFOŚiGW - Pełen zakres Robót, Usług i Dostaw, dla którego została zawarta przez Spółkę 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowa do 

dofinansowanie,  

8) Umowa o dofinansowanie – Umowa nr POIS.02.02.00-00-0033/18-00 o dofinansowanie Projektu 

„Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki 

Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w 

Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II 

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 -2020. 

  

2. Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności SIWZ, OPZ i Ofertę 

Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno- 

edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców 

wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”  w zakresie części II-pozostałych 

działań objętych kampanią informacyjno- edukacyjną (dalej Usługi lub Prace). 

2. Zamówienie należy wykonać w zakresie i na warunkach wynikających z niniejszej umowy,  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr MKUO ProNatura ZP/NO/29/20 wraz z 

załącznikami do siwz. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz pn. Opis 

przedmiotu zamówienia. – część nr II.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. :  

1) przeprowadzenie konkursów dla mieszkańców,  

2) przeprowadzenie promocji  (kampanii)  w mediach,  

3) wykonanie tablicy informacyjnej, naklejek informacyjnych 

4) wykonanie tablicy pamiątkowej, 

5) przeprowadzenie konferencji i eventu dla mieszkańców, 

6) dostawę wyświetlaczy LED,  

7) wykonanie spotu typu animacja. 

 



 

 

64 

4. Wykonawca zobowiązany jest  min. in. do:  

1) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

zamówienia – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,  

2) aktualizacji harmonogramu, o którym mowa w pkt 1 za pisemną zgodą i akceptacją 

Zamawiającego,  

3) składania kwartalnych raportów z wykonanych czynności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać projekty/gadżety w logotypy unijne, informację o 

współfinansowaniu projektu ze środków unijnych, które dostarczy Zamawiający.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wewnętrznymi 

procedurami i wskazówkami Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.  

7. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych  

niniejszą umową. 

8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa a w szczególności przepisami BHP, wewnętrznych regulacji Zamawiającego 

obowiązujących na jego terenie w zakresie BHP i p-poż. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszym 

ustępie.  

§ 2 

Oświadczenia i obowiązki Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami formalno- prawnymi 

związanymi z realizacja niniejszej Umowy oraz dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz 

zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi dla prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w oparciu o najlepszą wiedzę fachową i przy zachowaniu najwyższej 

staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, z wykorzystaniem, dostępnych na rynku, 

nowoczesnych technik i narzędzi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z obowiązującymi urzędowymi 

wytycznymi krajowymi i europejskimi oraz dokumentami programowymi obowiązującymi w 

trakcie realizowania niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji niniejszej umowy:  

1) ………………..; 

2) ………………..; 
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3) ……………….. . 

5. Zamawiający wyznacza osoby do odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy :  

1) ………………………; 

2) ………………………; 

3) ……………………… 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności 

do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji . 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego wszelkich 

projektów, prac ( w tym projektu spotu reklamowego) oraz czynności wykonywanych w 

związku z realizacją Umowy.   

8. W związku z ust. 7  Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag do przedłożonych do 

akceptacji projektów, prac, czynności. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek niewykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy może spowodować , że Zamawiający nie spełni obowiązków 

nałożonych na niego w związku z realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej, może spowodować powstanie 

szkody po stronie Zamawiającego.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz 

techniki wykonania przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, ze wykona przedmiot zamówienia *samodzielnie/*przy udziale 

następujących podwykonawców.  

12. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował na postawie protokołów zdawczo-odbiorczych, 

zawierających ocenę jego zgodności jakościowej z warunkami umowy. Załącznikiem do protokołu 

zdawczo- odbiorczego będzie raport, o którym mowa w ust. 2.  

2. Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone raportami kwartalnymi oraz raportem 

końcowym, sporządzonymi przez Wykonawcę, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Raport 

kwartalny winien zawierać aktualizację harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. pkt 1 umowy.  

Raport końcowy powinien zawierać informacje na temat zakresu przeprowadzonych działań, 

terminów działań, grup docelowych, zasięgu działań oraz innych świadczonych usług. Raport 

końcowy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Ponadto 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną raportu końcowego.  
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§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje do 31 sierpnia 2022 r. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności realizacji poszczególnych zadań 

z 7 dniowym wyprzedzeniem. Terminy zostaną uwzględnione w harmonogramie, o którym mowa 

w §1 ust. 4 pkt 1 umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 

w zakresie organizacji konferencji i eventu zamykających projekt, w przypadku, przesunięcia 

terminu zakończenia robót budowlanych i wyposażenia nowo wybudowanej hali w maszyny 

i urządzania, objętych projektem, o którym mowa w §1 ust. 1. 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone, na 

podstawie ryczałtowych, niezmiennych w okresie obowiązywania umowy,  cen netto wskazanych 

w formularzu oferty.   

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….zł brutto,  w tym za:  

1) ………………………zł przeprowadzenie konkursów dla mieszkańców (zadanie nr 2),  

2) ……………………..zł  przeprowadzenie promocji w mediach (zadanie nr 3),  

3) ……………………..zł  wykonanie tablicy informacyjnej i naklejek (zadanie nr 4),  

4) ……………………..zł wykonanie tablicy pamiątkowej (zadanie nr 5),  

5) ……………………..zł konferencję i event dla mieszkańców (zadanie nr 6), 

6)  ……………………zł wyświetlacze LED (zadanie nr 7),  

7) ……………………zł spot typu animacja (zadanie nr 8).  

3. Okresem rozliczeniowym jest kwartał kalendarzowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

czynności wykonane w danym kwartale potwierdzone protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. Strony dopuszczają zmianę (skrócenie) okresu rozliczeniowego w całym lub części okresu 

realizacji zamówienia. Zmiana taka nastąpić może wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub za 

jego pisemną zgodą.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od 

daty zgody lub wniosku przedstawić harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający taką 

zmianę.   

4. Zamawiający  oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6                            

w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku                      

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
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rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

§ 6 

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będą zatwierdzone przez 

Zamawiającego Raporty Kwartalne oraz Raport końcowy i protokoły, zgodnie z procedurą 

określoną w § 3 umowy oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu zobowiązań 

względem podwykonawcy/ów, o ile Wykonawca powierzył wykonania część zamówienia.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres Zamawiający wskazany w 

niniejszej umowie lub przesłanej drogą elektroniczną.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

w wyniku złożenia polecenia przelewu. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 

rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, 

o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany 

powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w 

przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w 

którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z 

płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 

w wysokości 30000 zł,  

2)  opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową w stosunku do terminów określonych 

w ustalonym przez strony harmonogramie- w wysokości 1 % wartości zamówienia za 

dane zadanie za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, łącznie nie więcej niż 30% wartości 

zamówienia, 

3) Za nienależyte wykonanie obowiązków objętych przedmiotem umowy pomimo 

uprzedniego wezwania do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego, co 

najmniej 5 dniowego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z umową - w wysokości 

10% wartości zamówienia dla danego zadania.  
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2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 

30000 zł. Nie jest uważane za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający odstąpienie w przypadkach określonych w par 8 ust. 1 pkt 1 lid d)-g). 

3. Kara umowna z tytułu wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być zapłacona przez Stronę 

Zobowiązaną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Stronę 

uprawnioną.  

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub z jakiejkolwiek innej 

należności Wykonawcy.  

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania jego 

obowiązków określonych w umowie.  

6. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego 

uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem 

siebie niezależne i mogą być według wyboru Zamawiającego dochodzone łącznie lub każde z 

osobna. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie 

wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 

 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym 

Kodeksu Cywilnego) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej: 

a) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy (likwidacja) Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego, 7-dniowego 

terminu 

d) nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Zamawiającego lub NFOŚiGW od 

umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowana jest niniejsze 

zamówienia lub zmniejszenie poziomu udzielonego dofinansowania.  

e) nastąpią istotne zmiany w umowie o dofinansowanie Projektu NFOŚiGW lub wytycznych 

dotyczące realizacji Projektu NFOŚiGW, w ramach którego realizowana jest niniejsza 

umowa lub zmian umowy pożyczki z NFOŚiGW, uzyskanej przez Zamawiającego na 
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sfinansowanie niniejszego zamówienia, uniemożliwiające kontynuowanie realizacji 

niniejszej Umowy na dotychczasowych warunkach, 

f) nie zostanie zawarta z jakiegokolwiek powodu umowa pożyczki z NFOŚiGW, 

przewidzianej na sfinansowanie niniejszego zamówienia 

g) nastąpi rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie przez Zamawiającego, NFOŚiGW lub od 

umowy pożyczki przewidzianej na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni po powzięciu wiadomości              

o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

2)  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie 

odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu świadczenia, w terminie do 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu albo rozwiązaniu umowy określonym w ust. 1 winno być złożone 

drugiej stronie na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie jakiekolwiek opracowanie, grafika, utwór 

audiowizualny, film, utwór muzyczny projekt, oprogramowanie komputerowe itp. (w 

szczególności animacja, spot, tablica, naklejki, ich projekty lub ich części) itp., albo jakikolwiek 

inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), zwane dalej w skrócie Utworem, z dniem 

wydania Utworu (nie później jednak niż z dniem, w którym Wykonawca zobowiązany był wydać 

Utwór zgodnie z postanowieniami umowy), Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w ramach kwoty wynagrodzenia przewidzianej dla danego 

zadania, autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Utwory, na 

zasadach określonych poniżej i w OPZ. W przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy 

lub odstąpienia od niej, przejście praw autorskich następuje z tym dniem - w odniesieniu do 

Utworów, które zostały już wydane lub zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest 

do ich wydania oraz części Utworów lub ich nieukończonych wersji, nawet jeżeli samodzielnie i 

bez ich ukończenia nie stanowią przedmiotu praw autorskich 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie 

prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Utworów, na polach eksploatacji 

wskazanych poniżej i w OPZ: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu– wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –  

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (w tym 

ewentualnego kodu źródłowego i wynikowego), 
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3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej- 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do 

systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet, 

4) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Utworu: prawo do dokonywania 

przeróbek (zmian) w Utworze, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, zwielokrotniania 

rozpowszechniania Utworu zależnego. 

a w odniesieniu do Utworów, które są programami komputerowymi w szczególności również: 

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie- również jego zwielokrotnianie; 

6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

7) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii; 

8) prawo ingerencji w kod źródłowy i wynikowy, jego modyfikacji, rozszerzania, itp. 

Prawo do zwielokrotniania Utworów obejmuje wszelkie techniki reprodukcji znane w dacie 

przeniesienia praw.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi 

prawami zależnymi przysługują lub przysługiwać mu będą w chwili przeniesienia na 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności, nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, nie są i nie będą przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 

posiada lub w chwili ich przeniesienia na Zamawiającego będzie posiadał autorskie prawa 

majątkowe oraz autorskie prawa zależne do Utworów i ich części, w tym zastosowanych w nich 

rozwiązań technologicznych i technicznych. 

4. Jeżeli Wykonawca przy realizacji Umowy będzie używać: 

1) kodu osób trzecich (tj. kodu, którego autorem nie jest Wykonawca, żaden z jego 

pracowników, współpracowników lub podwykonawców lub którego autorem jest 

Wykonawca lub w/w osoby, ale nie został on wykonany w ramach obowiązywania Umowy), 

w tym w szczególności otwartego kodu źródłowego i bezpłatnego oprogramowania („open 

source”), 

2) wcześniejszych, pochodzących od osób trzecich elementów kodów źródłowych lub 

wynikowych, grafik, utworów muzycznych itp. (Gotowych Materiałów),  

3) pochodzących od osób trzecich narzędzi programistycznych (ang. tools and toolkits) 

to w każdym takim przypadku Wykonawca gwarantuje, że: 

1) Utwory, ich nowe wydania lub wersje, w tym sposób wykorzystania kodu osób trzecich 

i oprogramowania „open source”, będą zgodne z postanowieniami wszelkich umów 

licencyjnych obowiązujących w odniesieniu do takiego kodu lub oprogramowania; 

2) udzieli lub uzyska na rzecz Zamawiającego co najmniej następujące prawa: niewyłączną, 

bezterminową, nieodwołalną i bezpłatną licencję, obowiązującą bez jakichkolwiek ograniczeń 

terytorialnych, na opracowywanie i zlecanie opracowywania utworów zależnych w 
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odniesieniu do takiego kodu osób trzecich, oprogramowania open source, Gotowych 

Materiałów lub Narzędzi programistycznych, oraz na ich wykorzystywanie, zlecanie 

wykorzystywania, wykonywanie, powielanie, nadawanie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

przenoszenie, dystrybucję oraz udzielanie dalszych licencji w przedmiocie takiego kodu, 

oprogramowania, Gotowych Materiałów lub narzędzi programistycznych lub ich utworów 

zależnych, oraz na udzielanie innym osobom lub podmiotom praw nadanych w niniejszym 

punkcie 

3) Jeśli Wykonawca korzysta przy realizacji Umowy z pakietów programów, licencjonowanych 

programów, produktów lub materiałów, zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie Utwory nie 

będą naruszały praw jakichkolwiek podmiotów trzecich niezależnie od jurysdykcji 

5. Strony Umowy oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi, na wszystkich wymienionych polach 

eksploatacji, zawarte jest w wynagrodzeniu należnym na podstawie niniejszej Umowy 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli po podpisaniu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji, które nie były znane w chwili jej 

podpisania, Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa nieodpłatnego nabycia autorskich 

praw majątkowych na takich polach, jeżeli będą one niezbędne dla prawidłowego 

wykorzystywania przedmiotu umowy 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy prace i Utwory nie będą 

naruszały żadnych praw własności intelektualnej (w tym autorskich). Wykonawca zobowiązany 

jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób 

trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek własności intelektualnej 

(w tym praw autorskich) związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub wykorzystaniem przez 

Zamawiającego Utworów zgodnie z  niniejszą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych naruszeniem 

praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej (w tym autorskich) osób trzecich, 

chyba że naruszenie wynika z wyłącznej winy Zamawiającego. 

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 

sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych Zamawiającemu 

w ramach niniejszej Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej 

(w tym praw autorskich) pozostających w związku z korzystaniem z przedmiotu zamówienia w 

sposób zgodny z niniejszą umową. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron                

w formie pisemnego aneksu. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez 

dalszego określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 
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3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej 

zawarcia, wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do 

ugodowego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu 

e-mail lub numeru telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy                  

i może nastąpić pisemnie lub mailowo. 

7. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 6, pisma i informacje dostarczone 

zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

9. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 
 

 


