
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle n. Not. polegające na wykonaniu aplikacji mobilnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523867960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobza.alicja@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz
redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle n. Not. polegające na wykonaniu aplikacji mobilnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9310c9af-a403-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039086/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 09:55
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000285/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Priorytet
3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 Skuteczni
beneficjenci„Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii
na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne,
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć 2GB RAM, procesor min. 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10
4, Linux lub nowsze wersje3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalna wersja 10 0,4) Włączona obsługa JavaScript,5) Zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.6) Platformazakupowa.pl działa wg standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Oferta musi być sporządzona w języku
polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania
oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku
gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta
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powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.Oferty, oświadczenia, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.
118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Składanie oferty i
wymienionych w punkcie dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.
za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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), dalej „RODO”, informuję,
że: 1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną
siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.2) Inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl 3) Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.4) Odbiorcami danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) Obowiązek
podania danych osobowych 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 podanych danych
osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.8) Posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 291450,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie
aplikacji mobilnej, wykonanie panelu administratora oraz wdrożenie wykonanego
oprogramowania. Aplikacja będzie miała charakter komunikacyjno-informacyjny, z nastawieniem
na element komunikacji dwustronnej pomiędzy użytkownikiem aplikacji tj. mieszkańcem Gminy
Nakło nad Notecią a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z możliwością rozbudowy
aplikacji w przyszłości o kolejne, dodatkowe moduły (zgodnie ze Specyfikacją techniczną i
opisem przedmiotu systemu Nakło Smart City). UWAGA! Załącznik nr 10 - Specyfikacja
Techniczna i opis przedmiotu systemu Nakło Smart City, stanowiąca podstawę opisu przedmiotu
zamówienia oraz załącznik do zamówienia, sporządzona została na szerszy zakres, niż
przewiduje niniejsze postępowanie. Przedmiot niniejszego zamówienia oraz przedmiot
wykonania obejmuje węższy zakres niż przedmiot opracowania specyfikacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72212200-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

72212211-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform

72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego

72212516-9 - Usługi opracowywania oprogramowania do wymiany danych

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

72421000-7 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

72422000-4 - Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji
serwerowych

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. W ramach prac, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp przewidywane jest udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego
tzn. wykonania dodatkowego modułu, zgodnie ze Specyfikacją techniczną i opisem przedmiotu
systemu Nakło Smart City. Ewentualny zakres prac obejmuje wykonanie dodatkowego modułu
„Ochrona Środowiska”, oznaczonego w przedmiotowej specyfikacji, jako „2.2.13. Ochrona Środowiska,
2.2.13.1. Aktualne stawki za wywóz odpadów i 2.2.13.2 Harmonogram wywozu odpadów”. Warunki, na
jakich zostanie udzielone zamówienie będą tożsame z warunkami, na jakich zostało udzielone
zamówienie podstawowe, w szczególności w zakresie okresu wsparcia zamawiającego i okresu
udzielonej gwarancji. Zamawiający udzieli w/w zamówień, tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki
finansowe na ich wykonanie. W przypadku wystąpienia w/w zamówień z Wykonawcą zostanie
sporządzona odrębna umowa po przeprowadzonych negocjacjach w zakresie ceny za wykonanie
dodatkowych modułów.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą
ilość punktówbiorąc pod uwagę nw. kryteria:1) cena ofertowa (C) – 60 %,2) termin realizacji
zamówienia (T) - 20 %,3) dodatkowy okres wsparcia zamawiającego (W) – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres wsparcia zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Doświadczenia:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na
zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i rozbudowie (modernizacji, modyfikacji)
oprogramowania dedykowanego (co najmniej jednej aplikacji mobilnej, zawierającej
funkcjonalność obsługi zgłoszeń użytkowników i ich prezentacji z wykorzystaniem mapy) o
wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł brutto, pomyślnie opublikowanego w systemie
dystrybucji aplikacji mobilnych.Przez oprogramowanie dedykowane (aplikację mobilną)
Zamawiający rozumie oprogramowanie wytworzone na zamówienie Zamawiającego,
dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego, w ramach którego Wykonawca
zobowiązany był do wytworzenia kodu źródłowego aplikacji mobilnej oraz stworzenia projektów
graficznych aplikacji mobilnej dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itd.).Zamawiający nie
będzie uznawać powoływania się przez wykonawcę na doświadczenie w zakresie realizacji
stron internetowych, stron webowych lub aplikacji webowych.Przez system dystrybucji aplikacji
mobilnych Zamawiający rozumie powszechnie dostępne systemy dystrybucji aplikacji: Google
Play, Apple Appstore. Zamawiający uznawać będzie tylko aplikacje mobilne opublikowane we
wskazanych systemach dystrybucji aplikacji.Przez sformułowanie pomyślnie opublikowanego w
systemie dystrybucji aplikacji Zamawiający rozumie, iż opublikowane oprogramowanie
dedykowane (aplikacja mobilna) zostało pomyślnie opublikowane w powszechnie dostępnym
systemie dystrybucji aplikacji mobilnych i jest nadal dostępne w tymże systemie. W celu
weryfikacji pomyślnego opublikowania aplikacji w systemie dystrybucji aplikacji Zamawiający
wymaga, aby aplikacja była powszechnie dostępna do pobrania, w tym do pobrania przez
Zamawiającego.Pod pojęciem wartości wykonanej usługi (wartości aplikacji) rozumie się
wartość, którą zamawiający, na rzecz którego aplikacja została wykonana, faktycznie zapłacił za
wykonaną usługę (za wykonanie aplikacji). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na
podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i załączonych dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane należycie na zasadzie spełnia/nie spełnia.W przypadku, gdy
wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien
wykazać, ze bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała
zakresowi, który został określony przez zamawiającego na spełnienie warunku udziału w
postępowaniu.Osób zdolnych do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a.
KIEROWNIK PROJEKTU – jedna osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora/kierownika
zespołu Wykonawcy, posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektami z zakresu IT, w tym
kierowała co najmniej 1 projektem z zakresu zaprojektowania i budowy lub zaprojektowania i
rozbudowy (modernizacji, modyfikacji) oprogramowania dedykowanego – aplikacji mobilnej
(pomyślnie opublikowanego w systemie dystrybucji aplikacji), o wartości usługi minimum
100.000,00 zł brutto,b. PROJEKTANT – jedna osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta
aplikacji zespołu Wykonawcy, posiadająca doświadczenie w projektowaniu oprogramowania
dedykowanego, w tym brała udział w co najmniej 1 projekcie z zakresu zaprojektowania i
budowy lub zaprojektowania i rozbudowy (modernizacji, modyfikacji) oprogramowania
dedykowanego – aplikacji mobilnej (pomyślnie opublikowanego w systemie dystrybucji aplikacji),
o wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł brutto,c. PROGRAMISTA – dwie osoby, które będą
pełnić funkcje programistów zespołu Wykonawcy, posiadające doświadczenie w projektowaniu
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oprogramowania dedykowanego, w tym brały udział w co najmniej 1 projekcie z zakresu
zaprojektowania i budowy lub zaprojektowania i rozbudowy oprogramowania dedykowanego –
aplikacji mobilnej (pomyślnie opublikowanego w systemie dystrybucji aplikacji), o wartości usługi
co najmniej 100.000,00 zł brutto,d. SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA – jedna osoba,
która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa zespołu wykonawcy, posiadająca
doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa w oprogramowaniu dedykowanym, w
tym brała udział w co najmniej 1 projekcie z zakresu zaprojektowani i budowy lub
zaprojektowania i rozbudowy oprogramowania dedykowanego – aplikacji mobilnej (pomyślnie
opublikowanego w systemie dystrybucji aplikacji), o wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł
brutto.Przez oprogramowanie dedykowane (aplikację mobilną) Zamawiający rozumie
oprogramowanie wytworzone na zamówienie Zamawiającego, dostosowane do indywidualnych
potrzeb zamawiającego, w ramach którego wykonawca zobowiązany był do wytworzenia kodu
źródłowego aplikacji mobilnej oraz stworzenia projektów graficznych aplikacji mobilnej dla
urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itd.).Zamawiający nie będzie uznawać powoływania się
przez wykonawcę na doświadczenie personelu w zakresie realizacji stron internetowych, stron
webowych lub aplikacji webowych.Przez system dystrybucji aplikacji mobilnych Zamawiający
rozumie powszechnie dostępne systemy dystrybucji aplikacji: Google Play, Apple Appstore.
Zamawiający uznawać będzie tylko aplikacje mobilne opublikowane we wskazanych systemach
dystrybucji aplikacji.Przez sformułowanie pomyślnie opublikowanego w systemie dystrybucji
aplikacji Zamawiający rozumie, iż opublikowane oprogramowanie dedykowane (aplikacja
mobilna) zostało pomyślnie opublikowane w powszechnie dostępnym systemie dystrybucji
aplikacji i jest nadal dostępne w tymże systemie. W celu weryfikacji pomyślnego opublikowania
aplikacji w systemie dystrybucji aplikacji Zamawiający wymaga, aby aplikacja była powszechnie
dostępna do pobrania, w tym pobrania przez zamawiającego.Zamawiający nie będzie uznawać
powoływania się przez Wykonawców w zakresie doświadczenia personelu na opublikowanie tej
samej aplikacji w różnych systemach dystrybucji aplikacji.Dla wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu niedopuszczalne jest, aby osoby pełniące funkcje w projekcie pełniły
więcej niż jedną funkcję. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji. Pod pojęciem wartości
wykonanej usługi (wartości aplikacji) rozumie się wartość, którą zamawiający, na rzecz którego
aplikacja została wykonana, faktycznie zapłacił za wykonaną usługę (za wykonanie aplikacji).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,4)
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt
10 Pzp – (wzór załącznik nr 7 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Wzór - załącznik nr 5 do SWZ),2) wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór - Załącznik nr 6 do
SWZ),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.1.1. Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 składają
odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot
udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.1.3. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest załączyć: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 2) zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu
udostepniającego zasób Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4, 3) w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)
pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: -
postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b)
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 3
do SWZ; 1.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 1.5. Zapisy ust. 1.3 pkt 1) stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 1.6. Zapisy ust. 1.3 pkt 2), ust. 1.4 stosuje się odpowiednio do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)
pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: -
postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b)
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 3
do SWZ; 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.2.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2.2. Warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 2.3. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty (w tym, w zakresie zmiany
terminów) na niżej określonych warunkach:1) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach
prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,2) w przypadku zmian osób
przeznaczonych do realizacji Umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu), pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała nie mniejsze wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje niż osoba zastępowana,3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest
korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty realizacji zadania albo skróci czas
realizacji),4) zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy pomimo dołożenia należytej staranności
i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii lub
decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy,5) w przypadku zmiany wysokości
stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie
po zawarciu Umowy – proporcjonalna zmiana wynagrodzenia umownego w zakresie czynności
fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku,6) w
przypadku konieczności wykonania dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych prac związanych
z dostosowaniem wykonanej aplikacji w celu umożliwienia publikacji aplikacji w systemach
dystrybucji aplikacji,7) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności
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ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany sposobu
wykonania umowy w obszarach wykorzystywanych narzędzi lub zakresu przedmiotu umowy w
obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego
wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu
Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich
zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny technicznie, polegających w szczególności na
modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji.2. Zmiany, o których
mowa w ust. 1 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 przesłanek nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.3. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04
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	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9310c9af-a403-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039086/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 09:55
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000285/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj:1)	Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2)	Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor min. 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub nowsze wersje3)	Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0,4)	Włączona obsługa JavaScript,5)	Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.6)	Platformazakupowa.pl działa wg standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7)	Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Składanie oferty i wymienionych w punkcie dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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), dalej „RODO”, informuję, że: 1)	Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.2)	Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl 3)	Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.4)	Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.5)	Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6)	Obowiązek podania danych osobowych 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 podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8)	Posiada Pani/Pan:•	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;•	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;•	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; •	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9)	Nie przysługuje Pani/Panu:•	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;•	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 291450,00 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. W ramach prac, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewidywane jest udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tzn. wykonania dodatkowego modułu, zgodnie ze Specyfikacją techniczną i opisem przedmiotu systemu Nakło Smart City. Ewentualny zakres prac obejmuje wykonanie dodatkowego modułu „Ochrona Środowiska”, oznaczonego w przedmiotowej specyfikacji, jako „2.2.13. Ochrona Środowiska, 2.2.13.1. Aktualne stawki za wywóz odpadów i 2.2.13.2 Harmonogram wywozu odpadów”. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie będą tożsame z warunkami, na jakich zostało udzielone zamówienie podstawowe, w szczególności w zakresie okresu wsparcia zamawiającego i okresu udzielonej gwarancji. Zamawiający udzieli w/w zamówień, tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. W przypadku wystąpienia w/w zamówień z Wykonawcą zostanie sporządzona odrębna umowa po przeprowadzonych negocjacjach w zakresie ceny za wykonanie dodatkowych modułów.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktówbiorąc pod uwagę nw. kryteria:1)	cena ofertowa (C) – 60 %,2)	termin realizacji zamówienia (T) - 20 %,3)	dodatkowy okres wsparcia zamawiającego (W) – 20 %.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres wsparcia zamawiającego
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3)	Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp – (wzór załącznik nr 7 do SWZ).
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Wzór - załącznik nr 5 do SWZ),2)	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 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 (Wzór - Załącznik nr 6 do SWZ),
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 08:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 08:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04



