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Ogłoszenie nr 579591-N-2020 z dnia 2020-08-31 r.

Gmina Miejska Iława: „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego
Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Podmiot
1) Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
2) Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława
3) Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława
4) Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława
5) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
6) Iławskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława,
7) Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława,
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława,

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, krajowy numer identyfikacyjny 52437000000000, ul.
ul. Niepodległości 13 , 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089)
6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
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odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
Odpowiedzialnym za przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy Pzp jest Gmina
Miejska Iława uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich
jednostek organizacyjnych wymienionych w sekcji I ogłoszenia i w całości odpowiada za
przeprowadzenie postępowania. W szczególności do wyboru trybu prowadzenia postępowania,
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny wykonawców pod kątem
spełniania warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny złożonych, a także do
reprezentowania jednostek organizacyjnych w charakterze zamawiającego w postępowaniu
odwoławczym oraz innych czynności przewidzianych powyższą ustawą. Zamawiający informuje,
że zostanie zawartych 8 odrębnych umów z następującymi podmiotami: 1) umowa nr 1 – z
Urzędem Miasta, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 2) umowa nr 2 – z Iławskim Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława na 3 podserwisy: • Iławskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji (ICSTiR), • Informacja Turystyczna (IT), • Centrum Turystyczno
Rekreacyjne (basen), 3) umowa nr 3 – z Miejską Biblioteką Publiczną, ul. Jagiellończyka 3, 14-200
Iława 4) umowa nr 4 – z Iławskim Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława 5)
umowa nr 5 – z Iławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, ul. Jagiellończyka 16,
14-200 Iława 6) umowa nr 6 – Iławskimi Wodociągami Spółka z o. o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława,
7) umowa nr 7 – z Zakładem Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 29,
14-200 Iława 8) umowa nr 8 – z Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka
6a, 14-200 Iława,
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.umilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
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adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Iławy, 14-200 Iława ul. Niepodległości 13, pokój nr 120 (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie i uruchomienie
internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek
organizacyjnych”
Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.271.34.2020
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu
informacyjnego, który będzie dostosowany do warunków życia i funkcjonowania obywateli ze
szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu
na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby zgodnie z
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i
mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1). Zmienia
też ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu
informacyjnego dostosowanego do wytycznych określonych w pkt 1 dla Urzędu Miasta Iławy i
miejskich jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 2)
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława 3) Miejska
Biblioteka Publiczna w Iławie, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława 4) Iławskie Centrum Kultury, ul.
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Niepodległości 13A, 14-200 Iława 5) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul.
Jagiellończyka 16, 14-200 Iława 6) Iławskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława, 7)
Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, 8) Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, 3. Przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności: a. opracowanie projektu graficznego strony www w wersji desktopowej
1920px; b. wdrożenie systemu zarządzania treścią CMS; c. wykonanie prac programistycznych i
wdrożenie strony w technologii Responsive Web Design (RWD); d. wykonanie prac
programistycznych i zainstalowanie strony www na serwerze pod adresem url miastoilawa.pl; e. 2
m-ce bezpłatnego nadzoru autorskiego, o którym mowa w § XIII ust. 3 SIWZ f. Wymagane jest
wykonanie na serwisie głównym oraz na każdym podserwisie przycisku kierującego do archiwalnej
wersji strony. Przycisk ten ma być spójny z identyfikacją wizualną serwisu głównego bądź podserwisu
którego archiwum dotyczy. Przycisk ten ma być przekierowaniem, a adres przekierowania musi być
edytowalny przez administratora serwisu głównego bądź podserwisu, którego dotyczy. g. Wymagana
jest integracja podserwisu ICK z systemem sprzedaży biletów zainstalowanym w ICK na podstawie
przedstawionej dokumentacji web serwisu: Moduł sprzedaży i rezerwacji internetowej EuroBilet
(MSI) - Integracja portalu Klienta z MSIz użyciem web service h. Wymagana jest ścisła współpraca z
firmą tworzącą oprogramowanie systemu sprzedaży biletów w ICK w celu odpowiedniej wizualizacji
podserwisu; 4. CPV kod: 72400000-4 – Usługi internetowe 5. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający informuje, że zostanie
zawartych 8 odrębnych umów z następującymi podmiotami: 1) umowa nr 1 – z Urzędem Miasta, ul.
Niepodległości 13, 14-200 Iława 2) umowa nr 2 – z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława na 3 podserwisy: • Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji (ICSTiR), • Informacja Turystyczna (IT), • Centrum Turystyczno Rekreacyjne (basen), 3)
umowa nr 3 – z Miejską Biblioteką Publiczną, ul. Jagiellończyka 3, 14-200 Iława 4) umowa nr 4 – z
Iławskim Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława 5) umowa nr 5 – z Iławskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława 6) umowa nr 6 –
Iławskimi Wodociągami Spółka z o. o., ul. Wodna 2, 14-200 Iława, 7) umowa nr 7 – z Zakładem
Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława 8) umowa nr 8 – z
Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, 7. Zamawiający
informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy wykonawcą, a
wymienionymi wyżej podmiotami. Faktury będą wystawiane i dostarczane bezpośrednio tym
podmiotom na adres ich siedziby: a. Dla Urzędu Miasta Iława nabywcą jest Gmina Miejska Iława i
odbiorcą jest Urząd Miasta Iławy), b. Dla Iławskich Wodociągów Sp. z o. o., nabywca i odbiorcą są
Iławskie Wodociągi Sp. z o. o., c. Dla Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu
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Komunikacji Miejskiej, Iławskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej nabywcą i
odbiorcą są wskazane podmioty d. natomiast dla podmiotów wyszczególnionych w ust. 6 pkt. 2 i 8
nabywcą jest Gmina Miejska Iława a podmioty te są odbiorcami. 8. Zamawiający prowadzi
przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy Pzp. Gmina Miejska Iława jest uprawniona
do przeprowadzenia postępowania w imieniu podmiotów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.). 10. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 72400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72400000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 120

lub
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data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Realizacja zadania:
Rozwiązania odnośnie do działania CMS – funkcjonalności etapu 1 - w terminie do 60 dni od dnia
podpisania umowy. 2. Realizacja zadania: Rozwiązania odnośnie do działania CMS – funkcjonalności
etapu 2 – termin do 120 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie
(projekt/umowę/kontrakt) odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane. Przez „zadanie (projekt/umowę/kontrakt) odpowiadające
rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, zamawiający rozumie usługi polegające
na: wdrożeniu, przystosowaniu istniejących stron www, budowy stron www zgodnie z
wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.
2019 poz. 848C) o łącznej wartości projektu minimum 30.000,00 zł brutto. Ocena spełniania
warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o
którym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w
§VII ust. 8 pkt 1 lit. a) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego
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oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych usług. Do przedmiotowego wykazu
(załącznika nr 7 do SIWZ) należy dołączyć dowód potwierdzający, że wykazana usługa została
wykonana należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 2.3.2) kadra techniczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3.3) potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.10. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów,
o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 11. 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 §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ, 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 z zachowaniem terminów ich
wystawienia, o których mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych usług, a 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 dostawy lub 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
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
do SIWZ 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres
umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii. 21. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na
wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 8 SIWZ: 1) każdy z Wykonawców
występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a)SIWZ- składa
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 2) W przypadku spółki
cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, każdy ze wspólników
spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ. 22. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o
którym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentów (w tym
pełnomocnictw) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty (w
tym pełnomocnictwa) 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
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konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 23. Zamawiający informuje, że nie żąda od
Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 08.09.2020r. do
godziny 09:00 w wysokości 1.500,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w następującej
formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium
S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w
pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2)
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancji bankowej. 4) Gwarancji
ubezpieczeniowej. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016r. poz. 359.). 6) W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) –
wymagane jest przekazanie wraz z ofertą oryginalnego dokumentu gwarancji / poręczenia w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformie z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. 7)
Mając na uwadze dyspozycję art. 10a ust. 1 ustawy Pzp czynność wniesienia zabezpieczenia
wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.
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U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 3. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące
wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę
Miejską Iława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iławy, 2) określać kwotę gwarantowaną w
zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot
gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę
na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy
wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp); 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na
pierwsze żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;(art.46 ust.4a ustawy Pzp). 4.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium
musi obejmować cały okres związania z ofertą. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie
zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z
przedmiotowego postępowania. 7. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4)
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na
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który należy dokonać zwrotu. 8. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym
paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w
przypadkach określonych w ustawie. 10. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
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postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena (C)

40,00

Jakość - funkcjonalność

50,00

Okres bezpłatnego nadzoru autorskiego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 13. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu
Stron wyrażoną w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Pzp określa
następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, w
szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia prac przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 2) w
sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na
okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu
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przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4)
wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich
zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, 6)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest
możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany sposobu świadczenia usługi polegająca na wykorzystaniu do
realizacji przedmiotu zamówienia innego programu niż wskazany przez Zamawiającego - tylko w
sytuacji, gdy nowy program zapewni te same funkcjonalności i przyniesie efekty wymagane przez
Zamawiającego, 2) zmiany Podwykonawcy: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży
oświadczenie o zmianie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub zaprzestaniu realizacji
zamówienia przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiającego wskazując nowego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę bądź chęć realizacji
zamówienia we własnym zakresie. W takiej sytuacji zapisy § 9 umowy mają zastosowanie. 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 wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana
dokonywana jest na wniosek Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 3 umowy. 3) zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcę: Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży
oświadczenie o zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, zmianie ulegnie zakres prac
powierzonych Podwykonawcy. W takiej sytuacji zapisy § 9 mają zastosowanie. 4) jeżeli Wykonawca
w trakcie realizacji umowy złoży oświadczenie o konieczności jej realizacji przy udziale
Podwykonawców Zamawiający dokona zmian umowy w powyższym zakresie, 5) zmiany zapisów
dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, 6) konieczność zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, 7) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, 8)
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, 9) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć
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użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
10) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach i w następujący
sposób: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto
z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. W takim przypadku 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; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz Zamawiającego; d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 10
następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o
których mowa w ust. 3 pkt 10 lit. a) - c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość,
że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem
stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy; e) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty
wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania
nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne;
f) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których
mowa w ust.3 pkt 10 będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; g)
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 10 niniejszego paragrafu,
wyznaczy datę podpisania aneksu; h) zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w
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zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy; 11) zmiany osób
odpowiedzialnych za wykonanie i/lub nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana
którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania usługi, 12) wystąpienia
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 13) wystąpienia konieczności zmian
osób odpowiedzialnych za wykonanie i/lub nadzór ze strony Wykonawcy w przypadku, gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki
określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
Zamawiającego, 14) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w pkt 13 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania i/lub
nadzoru przedmiotu umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
kadry będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 15) ograniczenie zakresu
zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla
Zamawiającego, w przypadku: a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego, b) gdy
wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było wcześniej przewidzieć, c) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami
określonymi w przyjętym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i
gospodarczego. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie
określone w §7 ust. 1 zostanie pomniejszone o prace ograniczone, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. W przypadku ograniczenia zakresu usług Wykonawcy przysługiwało będzie
wynagrodzenie z tytułu usług już wykonanych. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
inwentaryzacji tych usług. 4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony
ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub czas wstrzymania realizacji zamówienia.
Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
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wykonania przedmiotu umowy lub jego części, tempo prac według Zamawiającego nie pozwoli na
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla
przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają
Wykonawcę. 6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 7. Jeżeli
Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu
umowy na podstawie ust.2, zmiany umowy w zakresie parametrów technicznych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust.3 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania osobie odpowiedzialnej za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Wniosek, o którym
mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 10.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania
zmiany i przekazania jej Zamawiającemu. 11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7,
Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli
dokumentacji, o której mowa w ust.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
uszczegółowienia dokumentacji uzasadniającej żądanie zmiany. 12. W terminie 7 dni od dnia
otrzymania żądania zmiany, , Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 13. Nie
stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, , 2) danych teleadresowych, 3) danych
rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2020-09-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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