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Gmina Nakło nad Notecią 
ul. Ks. P. Skargi 7 
89-100 Nakło nad Notecią 
 
Nr sprawy: ZP.271.5.2021 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu 

nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu 
aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem. 

 

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; 

Priorytet 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    ZATWIERDZAM: 

 

                                                Nakło nad Notecią, dnia  23. 04. 2021r. 

 

    Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

     Sławomir Napierała 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera: 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania 
zamówienia 

Rozdział IV  Warunki udziału w postępowaniu  

Rozdział V Podstawy wykluczenia z postępowania 

Rozdział VI Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 
środki dowodowe oraz inne oświadczenia i 
dokumenty  

Rozdział VII Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, 
przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz 
informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

Rozdział IX Wadium 

Rozdział X Termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XI Termin związania ofertą 

Rozdział XII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Rozdział XIV Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Rozdział XV Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVI Projektowane postanowienia umowy 

Rozdział XVII Środki ochrony prawnej 

Rozdział XVIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych 

Załączniki:  

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie dotyczące wykluczenia z 
postępowania i spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

3. Oświadczenie w zakresie podmiotów 
występujących wspólnie 

4. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia 
zasobów 

5. Wykaz wykonanych usług 

6. Wykaz osób 

7. Oświadczenie o aktualności informacji 

8. Projekt umowy 

9. Karta gwarancyjna 

10. 11. Specyfikacja techniczna, pliki graficzne 
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I. Informacje o zamawiającym 

 

Gmina Nakło nad Notecią, 

ul. Ks. Piotra Skargi 7 

89 – 100 Nakło nad Notecią 

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02 

e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Powiat Nakielski 

NIP: 5581768632 

Regon: 092350895 

 

Godziny pracy: 

- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30; 

- wtorek: od 7:30 do 16:30; 

- piątek: od 7:30 do 14:30 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo 
  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

  
1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 

11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 
1 ustawy. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane, 
zgodnie z dyspozycją art. 310 ustawy Pzp.         

 

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

https://platformazakupowa.pl/pn/naklo
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72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 

wsparcia. 

72212200-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, Internetu i intranetu. 

72212211-1 - Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform. 

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. 

72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania. 

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne. 

72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego.  

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.  

 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
2.1. 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.   

Zakres zamówienia należy wykonać w oparciu o zapisy załącznika nr 10 - Specyfikacji 

technicznej i opis przedmiotu systemu Nakło Smart City i obejmuje on wykonanie prac w oparciu 

o zapisy przedmiotowego załącznika z wyłączeniem zakresu dotyczącego kolejnych, 

dodatkowych modułów, opisanych m.in. w:  

1) pkt 2.1.4 i pkt 2.2.13 – Ochrona środowiska, 

2) pkt 2.1.6 i pkt 2.2.9 – Trasy rowerowe, 
3) pkt 1.4.2, pkt 2.1.5 – Informacje o czujnikach powietrza Airly.  

- załącznika nr 10 - Specyfikacji Technicznej i opisu systemu Nakło Smart City. 
 

UWAGA! Zapisy powoływanego Załącznika nr 10 - Specyfikacji technicznej i opis przedmiotu 

systemu Nakło Smart City należy traktować jako dokument pomocniczy, poglądowy, obrazujący 

jedynie w sposób bardziej szczegółowy, jakie oczekiwania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

ma Zamawiający. Wszelkie nieścisłości zapisów oraz sprzeczności pomiędzy zapisami 
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załącznika nr 10 - Specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu systemu Nakło Smart City z 

zapisami SWZ, w szczególności pkt 2 SWZ oraz zapisami załącznika nr 6 - wzoru umowy, należy 

traktować na korzyść zapisów SWZ. Zamawiający oświadcza, iż dopuszcza zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych niż te opisane w załączniku nr 10 - Specyfikacji technicznej i opis 

przedmiotu systemu Nakło Smart City, pod warunkiem, iż będą one odpowiadać głównym 

założeniom, opisanym w SWZ oraz załączniku nr 10 - Specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu 

systemu Nakło Smart City, w szczególności w zakresie spełniania głównych założeń 

funkcjonalnych.  

 

Ponadto, aplikacja powinna zostać wykonana z uwzględnieniem w szczególności możliwości 

opublikowania aplikacji w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych „sklep Google Play, Apple 

Appstore”. 

 

2.2. Objęty niniejszym zamówieniem zakres obejmuje: 

1) Wykonanie projektu aplikacji mobilnej oraz panelu administratora – na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz w oparciu o załącznik nr 10 - 

Specyfikację techniczną i opis przedmiotu systemu Nakło Smart City. Projekt obejmować 

powinien mockupy, use cases oraz architekturę rozwiązania.  

2) Wykonanie aplikacji mobilnej – aplikacja pozwoli potencjalnym użytkownikom na 

dwustronną komunikację z Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, korzystanie z 

udostępnianych przez urząd informacji oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności, w 

szczególności na: rejestrację konta, opcjonalny reset hasła, logowanie do aplikacji, 

zarządzanie swoim kontem wraz z edycją danych oraz wyświetlanie ekranu głównego 

aplikacji, który jest „bramą” do pozostałych obszarów aplikacji. Pozwoli również skorzystać 

z wymienionych, podstawowych funkcjonalności (opisanych w załączniku nr 10 - 

Specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu systemu Nakło Smart City z wyłączeniem 

wskazanego zakresu). Aplikacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający 

opublikowanie aplikacji we wskazanych systemach dystrybucji aplikacji mobilnych.  

3) Wykonanie panelu administratora – służącego umożliwieniu nawiązania bezpośredniej 

interakcji i udzielenia informacji zwrotnej na linii Mieszkaniec -> Gmina oraz Gmina -> 

Mieszkaniec poprzez aplikację mobilną. 

Gmina może inicjować komunikację dwustronną za pomocą funkcjonalności generowania 

ankiet/sondaży/głosowań/zapytań, w ramach których Mieszkańcy mogą wziąć udział i 

wysłać informację zwrotną na dany temat w ankiecie/sondażu/głosowaniu.  

Mieszkańcy mogą inicjować komunikację za pomocą funkcjonalności zgłaszania zdarzeń, 

które napotkali na terenie gminy – np. przewróconego na drodze drzewa czy wybitej na 

przystanku szyby. Gmina udziela informacji zwrotnej na temat tego, co dzieje się z danym 

zgłoszeniem i kiedy zostaje ono obsłużone. Lokalizacja zdarzenia może być wskazana za 

pomocą funkcjonalności wykorzystującej system map np.: OpenStreetMaps, OpenMaps 
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(lub rozwiązania równoważne). Zgłoszenie mieszkańca może być zaopatrzone w zdjęcie 

wykonane na miejscu zgłoszenia.  

4) Uruchomienie aplikacji – związane z przetestowaniem i pierwszym uruchomieniem oraz 

wdrożeniem narzędzi administracyjnych u Zamawiającego oraz wprowadzeniem aplikacji 

mobilnej do systemów dystrybucji aplikacji mobilnych (sklep Google Play, Apple Appstore). 

Zamawiający dopuszcza publikację aplikacji mobilnej w dwojaki sposób:  

- na kontach sklepowych Wykonawcy z oznaczeniem Zamawiającego w informacjach o 

aplikacji, 

- założenie przez Wykonawcę kont w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych dla 

Zamawiającego oraz opublikowanie aplikacji z tych kont. 

Zamawiający nie posiada aktualnie własnych kont w systemach dystrybucji aplikacji 

mobilnych.  

W związku z powyższym, po zakończeniu okresu wsparcia Zamawiającego, w przypadku 

zakończenia współpracy z Zamawiającym, Wykonawca: 

a) przekaże Zamawiającemu dostęp do kont sklepowych, w których opublikowana 

została aplikacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, lub 

b) przekaże wszelkie pliki, prawa oraz inne dokumenty niezbędne do samodzielnego 

umieszczenia oraz utrzymania aplikacji w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych, 

lub 

c) przekaże aplikację umieszczoną w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych na konta 

wskazane przez Zamawiającego (konta w sklepie Google Play oraz Apple Appstore), 

- w zależności od tego, w jaki sposób Wykonawca aplikacji wprowadził pierwotnie aplikację 

do systemów dystrybucji aplikacji mobilnych lub jaki sposób Wykonawca zaproponuje po 

ustaniu okresu wsparcia Zamawiającego. 

5) Przeprowadzenie, co najmniej jednego szkolenia pracowników – administratorów 

narzędzia po stronie Zamawiającego, z obsługi systemu w zakresie obsługi działania, 

zarządzania, administrowania oraz w zakresie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu 

systemu. 

6) Zapewnienie wsparcia Zamawiającemu po wykonaniu aplikacji* – związanego z 

utrzymaniem aplikacji w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych (sklep Google Play, 

Apple Appstore), przez okres minimum 24 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu 

zamówienia.  

2.3. Zapewnienie wsparcia Zamawiającemu po wykonaniu aplikacji 

*Poprzez sformułowanie „Zapewnienie wsparcia Zamawiającemu po wykonaniu 

aplikacji”, Zamawiający rozumie: 

a) zapewnienie stałego funkcjonowania systemu oraz wszelkie czynności Wykonawcy 

związane z „utrzymaniem” aplikacji klienckiej w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych 

(sklep Google Play, Apple Appstore), w tym m.in. zapewnienie infrastruktury serwerowej, 

aktualizowanie aplikacji, w szczególności w przypadku zmiany polityki lub regulaminu 

systemu dystrybucji aplikacji mobilnych, wpływającej na możliwość utrzymania aplikacji w 

systemie dystrybucji aplikacji lub w przypadku zmian wersji oprogramowania, mających 
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wpływ na możliwość utrzymania i funkcjonowania aplikacji w systemie dystrybucji 

aplikacji mobilnych, 

b) wszelkie czynności Wykonawcy związane z dostosowaniem lub uaktualnieniem narzędzi 

administracyjnych po stronie Zamawiającego, w celu spełnienia i zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania aplikacji oraz jej funkcjonalności, 

c) w związku z „zapewnieniem wsparcia Zamawiającemu po wykonaniu aplikacji”, 

Wykonawca zobowiązuje się, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego, dokonać wszelkich czynności oraz prac związanych z prawidłowym 

„utrzymaniem” aplikacji klienckiej w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych (sklep 

Google Play, Apple Appstore) oraz narzędzi administracyjnych po stronie 

Zamawiającego, 

d) w przypadku konieczności dokonania nieprzewidzianych wcześniej umową prac lub 

czynności związanych z „utrzymaniem” aplikacji klienckiej w systemach dystrybucji 

aplikacji mobilnych (sklep Google Play, Apple Appstore) oraz „utrzymaniem” 

prawidłowego funkcjonowania narzędzi administracyjnych Zamawiającego, 

wykraczającym poza podstawowy opisany zakres, Zamawiający podejmie z Wykonawcą 

negocjacje w celu ustalenia dodatkowego zakresu oraz kosztów niezbędnych do 

wykonania wyżej opisanych czynności.  

e) wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji od otrzymania zawiadomienie od 

Zamawiającego zobowiązany będzie do wykonania opisanych czynności związanych z 

zapewnieniem wsparcia Zamawiającego i utrzymaniem aplikacji mobilnej w systemie 

dystrybucji. 
 

Wykonawca uwzględni w ofercie koszty wprowadzenia aplikacji do systemów dystrybucji 

aplikacji mobilnych oraz koszt utrzymania aplikacji w systemach dystrybucji przez 

podstawowy okres 24 miesięcy od dnia odebrania przedmiotu zamówienia. Ponadto, 

dodatkowym kryterium ocen, jest zaproponowanie dodatkowego okresu wsparcia 

Zamawiającego.  

W przypadku niemożliwości opublikowania aplikacji w danym systemie dystrybucji aplikacji 

mobilnych, ze względu na obiektywne, zewnętrzne czynniki niezależne od Wykonawcy 

aplikacji, Zamawiający nie będzie nakładał kar na Wykonawcę aplikacji. Na potwierdzenie 

powyższego, Wykonawca aplikacji przedłoży dokumenty potwierdzające wystąpienie 

zewnętrznego czynnika uniemożliwiającego opublikowanie aplikacji (oświadczenia, decyzje 

podmiotów trzecich, udowodnienie zaistnienia uznaniowości podmiotu trzeciego itp.) we 

wskazanym systemie dystrybucji aplikacji mobilnych.  

 

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, w przypadku 

wyboru innego wykonawcy w celu wykonania dodatkowych modułów, Zamawiający 

zobowiązuje się do zawiadomienia Wykonawcy aplikacji mobilnej o zamiarze 

przeprowadzenia rozbudowy aplikacji. 
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2.4. Dodatkowe wymogi oraz informacje uzupełniające w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

a) Aplikacja musi mieć modularną budowę, tzn. musi być wykonana w sposób umożliwiający 

dodanie kolejnych modułów/funkcjonalności. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na 

podstawie harmonogramu, który zakłada, iż po wykonaniu podstawy-bazy aplikacji z 

podstawowymi funkcjonalnościami/modułami (system komunikacji dwustronnej użytkownik-

>urząd), Zamawiający będzie miał możliwość zlecenia wykonania pozostałych, niebędących 

przedmiotem niniejszego zamówienia modułów/funkcjonalności. 

b) Aplikacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający opublikowanie aplikacji we 

wskazanych systemach dystrybucji aplikacji mobilnych. 

c) Aplikacja musi posiadać szatę graficzną opartą na kolorystyce i symbolice Miasta i Gminy 

Nakło nad Notecią (kolory: niebieski, żółty, czerwony i czarny; symbole: herb, flaga miasta, 

szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym), oraz nawiązywać do wyglądu oficjalnej strony 

internetowej Nakła nad Notecią, czyli www.naklo.pl (alias: www.naklove.pl). 

d) Aplikacja kliencka powinna posiadać ikonę opartą na herbie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 

lub znaku graficznym #NAKLOVE. 

e) Zamawiający udostępnił w załącznikach do postępowania pliki graficzne do wykorzystania 

przy pracach związanych z wyglądem i stylistyką aplikacji. Plik inne elementy to m.in. zarys 

budynków Nakła nad Notecią oraz inne znaki graficzne wykorzystywane przy promocji Miasta 

i Gminy. 

f) na pliki graficzne składają się Herb miasta Nakło nad Notecią, flaga miasta Nakło nad Notecią. 

Elementem dodatkowym jest znak graficzny wykorzystywany przy promocji Miasta i Gminy 

Nakło nad Notecią mający na celu łączenie różne dziedzin życia m.in. kultury, sportu, a co za 

tym idzie Mieszkańców Nakła nad Notecią – hashtag NAKLOVE. 

g) ostateczna, finalna nazwa aplikacji zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez 

Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

h) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

i) Wykonawca, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, będzie konsultował 

poszczególne rozwiązania z Zamawiającym, w szczególności w zakresie przekazania danych 

niezbędnych do „umieszczenia” w aplikacji, projektu graficznego aplikacji, zawartości danych 

kontaktowych lub informacyjnych w aplikacji, procedury „RODO”. 

j) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również zapewnienie infrastruktury serwerowej 

przez Wykonawcę. Serwer udostępniony będzie na czas 24 miesięcy, zgodnie z udzielonym 

podstawowym okresem wsparcia zamawiającego w ramach zamówienia. Okres 24 miesięcy 

jest okresem minimalnym i uzależniony będzie od oferty wykonawcy, w zakresie okresu 

wsparcia zamawiającego. 

k) Zaproponowane rozwiązanie serwerowe musi obsłużyć do 30.000,00 zarejestrowanych 

użytkowników (dane na podstawie http://bip.gmina-naklo.pl/?cid=8&bip_id=10629), 200 

użytkowników aplikacji mobilnych korzystających jednocześnie oraz 20 użytkowników aplikacji 

webowej korzystających jednocześnie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przedstawia 

maksymalnie skrajne, najwyższe możliwe wartości.  

http://www.naklove.pl/
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l) Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagań funkcjonalnych w zakresie integracji 

aplikacji mobilnej ze stroną www.naklo.pl ze względu na niemożliwość przekazania API. 

Zamawiający nie posiada gotowego API. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego 

rozwiązania, umożliwiającego spełnienie funkcjonalności „wiadomości/wydarzenia” 

(możliwość poinformowania mieszkańca o ważnym wydarzeniu w mieście z funkcją zapisu w 

kalendarzu, funkcją przypomnienia itp.). 

m) Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji funkcjonalności Emergency Button, opisanej 

w pkt. 2.1.8 załącznika nr 10 Specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu systemu Nakło 

Smart City., 

n) Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji funkcjonalności Samouczek, opisanej w pkt. 

2.1.9.1 załącznika nr 10 Specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu systemu Nakło Smart 

City, pod warunkiem zapewnienia wprowadzenia innego, podobnego rozwiązania 

zachowującego tę samą funkcjonalności instruującą użytkownika, przykładowo onboarding 

przy pierwszym uruchomieniu aplikacji (lub rozwiązanie równoważne). 

o) Załączona do postępowania dokumentacja techniczna wraz z załącznikami stanowi 

podstawę-bazę, w oparciu, o które Wykonawca będzie opracowywać aplikację mobilną. 

Przyjęte rozwiązania graficzne oraz funkcjonalne stanowią jedynie wskazówki dla 

potencjalnych Wykonawców. Zamawiający wymaga zmiany/dostosowania graficznego 

interfejsu użytkownika w aplikacji mobilnej przez wykonawcę aplikacji mobilnej. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie modyfikacje UI/UX w celu poprawy w/w elementów.  

p) Zamawiający nie posiada gotowego Systemu Identyfikacji Wizualnej z określonymi kolorami, 

czcionką i logo. Wszelkie elementy graficznie do wykorzystania przez Wykonawcę aplikacji 

mobilnej, którymi dysponuje Zamawiający, załączone zostały w Załączniku nr 11 - Pliki 

graficzne i wysokopoziomowa mapa procesów w paczce .zip „pliki graficzne”.  

q) Zamawiający wymaga wykonania aplikacji w dwóch wersjach językowych (j. polski i j. 

angielski). Zamawiający nie dostarczy tekstów, opisów i komunikatów w obu wersjach 

językowych, powyższe pozostaje w zakresie Wykonawcy aplikacji.  

r) Po zakończeniu okresu wsparcia Zamawiającego, strony mogą podjąć negocjacje w celu 

przedłużenia okresu wsparcia Zamawiającego. Ponadto, jednym z kryteriów oceny ofert, jest 

zaproponowanie dodatkowego okresu wsparcia zamawiającego. 

s) Zamawiający, we własnym zakresie, umieści na stronie www.naklo.pl zakładkę prowadzącą 

do podstrony informującej o możliwości pobrania aplikacji mobilnej, informującej o 

funkcjonalnościach aplikacji oraz podającej odnośniki/linki prowadzące do sklepów – 

systemów dystrybucji aplikacji mobilnej. 

 

2.5. Szczegóły Herbu oraz Flagi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią: 

 

a) Herb 

Zgodnie z uchwałą nr X/123/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w złotym polu herbu 

znajduje się czerwona wieża forteczna z dwoma erkierami. Jej dachy są spiczaste, w kolorze 

błękitnym, zaś okna i brama – w kolorze czarnym. Półokrągłe formy, wspierające erkiery, 

dochodzą do wieży środkowej i stanowią wzmocnienie podpórki. 

http://www.naklo.pl/
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b) Flaga 

Zgodnie z uchwałą nr XI/125/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, flaga przedstawia herb 

miasta usytuowany pośrodku górnej części płata, a także biały poziomy pas falisty, biegnący 

przez środek dolnej części płata, symbolizujący Noteć. Tło flagi ma kolor niebieski. 

 

2.6. W ramach wykonania aplikacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Aplikację mobilną oraz panel administracyjny – w zakresie przekazania dostępu, plików 

źródłowych, praw autorskich majątkowych oraz wszelkich innych plików, dokumentów oraz 

dostępów niezbędnych do funkcjonowania aplikacji, przekazanych na zewnętrznym 

nośniku danych cyfrowych, umożliwiających Zamawiającemu ewentualną późniejszą 

modyfikację aplikacji (w zakresie dodawania kolejnych modułów), oraz umożliwiających 

dokonywanie aktualizacji aplikacji w celu utrzymania jej dostępności w systemach 

dystrybucji aplikacji mobilnych. 

2) Specyfikację Techniczną, która powinna uwzględniać m.in.:  

a) Projekt aplikacji mobilnej oraz panelu administratora, 

b) Opis procesów obsługiwanych przez aplikację mobilną,  

c) Opis użytych rozwiązań i procesów, 

d) Opis funkcjonalny aplikacji mobilnej,  

e) Opis techniczny aplikacji – Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia 

przekaże zamawiającemu oryginalną dokumentację techniczną wykonanej aplikacji w 

jednym egzemplarzu w wersji papierowej, w języku polskim oprawionej w twardej 

oprawie oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej wraz ze wszystkim 

rysunkami, ilustracjami, wykresami (pliki .pdf, .doc, .docx. xml, HTML itp.).  

3) Wszelkie opisy/dokumenty/środki dostępu oraz prawa niezbędne do ewentualnego, 

przyszłego samodzielnego „utrzymania” przez Zamawiającego aplikacji mobilnej w 

systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz do ewentualnego modyfikowania aplikacji w 

zakresie dodawania kolejnych modułów. 

2.7. Przyjęte rozwiązania technologiczne zostały użyte w celu opisania przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie rozwiązań technologicznych 

równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w szczegółowym opisie, ale nie podaje 

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do 

zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla 

określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest 

nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w 

Polsce, jaki w innych krajach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
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obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. 
 
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:  

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu 

nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego 

na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem w 

swoim zakresie obejmuje usługę: 

1) Wykonania podstawy-bazy aplikacji mobilnej 
2) Wykonania modułów (funkcjonalności/użyteczności aplikacji). 

Uzasadnieniem braku podziału na części dla przedmiotowego zadania jest spójność oraz 

ciągłość techniczna w zakresie samego wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

podstawy-bazy aplikacji będzie równocześnie wykonawcą modułów (fukncjonalności), co pozwoli: 

1) Uprościć proces wykonywania przedmiotu zamówienia, 
2) Zaoszczędzić środki finansowe Zamawiającego, 
3) Zaoszczędzić czas, 

- gdyż kwestie zgrania, dopasowania oraz dostosowania poszczególnych 

części  oprogramowania spoczywać będą na jednym Wykonawcy, 

4) Zwiększyć jakość oraz zmniejszyć ilość błędów otrzymanego oprogramowania, 
5) Zachować prawidłową kolejność wykonywania poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia oraz zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej 
oraz zgodnie z ustaleniami zamawiającego. 

Ponadto, zgodnie z wytycznymi ustawowymi, brak podziału na części przedmiotowego 

zamówienia: 

1) Nie spowoduje możliwości ograniczenia konkurencji, gdyż zakres całości przedmiotu 
zamówienia jest spójny co do specyfikacji, tzn. każdy potencjalny Wykonawca aplikacji jest 
w stanie wykonać moduły a każdy wykonawca modułów jest w stanie wykonać aplikację, 

2) Zamówienie umożliwia złożenie oferty dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jeśli 
spełniają wymagania w zakresie doświadczenia. 

Podzielenie przedmiotowego zamówienia na części mogłoby spowodować nadmierne trudności 

techniczne, trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia ze względu na specjalistyczną specyfikę przedmiotu 

zamówienia, nieuzasadnione przedłużenie terminów oraz nieuzasadnione zwiększenie kosztów 

całego zadania. 

Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką rynku IT, pakiety 

oprogramowania stanowiące jedną, spójnie funkcjonująca całość, powinny być opracowywane 

przez dobrze skoordynowane zespoły informatyczne, które mają możliwość precyzyjnego 

dopasowania poszczególnych elementów oprogramowania w celu bezbłędnego funkcjonowania 

całości tworzonego systemu. 
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W związku z powyższym, Zamawiający zdecydował się na niedokonywanie podziału zamówienia 

na części. 

 
4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
 

5. Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

6. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 
podstawie stosunku pracy:  

 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Przedmiotowy wymóg dotyczy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia w okresie trwania zamówienia: 

a. Kierownik projektu – w wymiarze min. ½ etatu, w okresie całości trwania umowy. 
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1 oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z 
zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w 
projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ. 

 

7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp  
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. 

 
 

8. Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego. 
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9. Podwykonawstwo. 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących zamówienia na usługi.  

2) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych 
podwykonawców, o ile są już znane.  
 

10. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:  
1) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SWZ wraz 
załącznikami oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy.  

2) Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie oferta 
opracowana na podstawie wytycznych i zaleceń określonych w niniejszym SWZ.  

3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym w kwocie brutto, z 
wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

4) Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonanie aplikacji jedną fakturą końcową. Faktura 
końcowa płatna będzie po zakończeniu, akceptacji i odbiorze końcowym wykonanej 
aplikacji.  

5) Końcowe rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego aplikacji i sporządzeniu protokołu kontroli, bez uwag. 

6) Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w 
fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury;  

7) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek;  
8) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, przenieść zobowiązań na 

osobę trzecią;  
9) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, scedować na osobę trzecią 

swoich wierzytelności;  
10) Zamawiający nie przewiduje faktury pro-forma. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone. 
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:  
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;  
 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 
 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

 
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

1.4.1. 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. 
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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. 

 

1.4.2. 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 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. 
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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).  

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 
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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.  

 
3. Udostępnienie zasobów. 

3.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na 
zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy. 

3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3.3, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

3.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

3.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy. 
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V. Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania: 

1.1. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy, zgodnie z którymi z postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

„4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innego tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

1.2. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym: 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmzygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

przewidziane są względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 

4. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy 

Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 
lub zamawiającym;  

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

VI. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i 
dokumenty 

 
1. 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;  
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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.  

 
2. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. 

2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie 
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), 

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). 

2.2. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, to będzie mógł przedstawić inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. 

2.3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: 
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o 
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zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs zamawiający przyjmie przy 
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1.3) – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze : nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd , nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem. 

2.5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie 
z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy wyłącznie usług, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 
zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. 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. 

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

5. W zakresie nie uregulowanym SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w 
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z 
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia 
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. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa  
6.1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

6.2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

 

VII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
się komunikował z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
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2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej 
„Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest 
bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej 
platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie.  

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z 
Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.  
7. Za datę:  

7.1. przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie 
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.  

7.2. zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków 
dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia 
przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do Zamawiającego.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi za pytania, zmiany SWZ, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 
komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesyłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

11. 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 
wersje 

https://platformazakupowa.pl/pn/naklo
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3) 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. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do 
oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej 
kobza.alicja@umig.naklo.pl.  

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: 
- w sprawach formalnych: Alicja Dymel-Kobza, Gracjana Malagowska tel. 52 386 79 60 
- w sprawach merytorycznych: Mateusz Kędzierski tel. 52 386 79 87,  

14. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 oraz 
rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

15. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

 
1. 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. 

2. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej 
używany do logowania w platformie zakupowej za pomocą którego będzie prowadzona 
korespondencja z Wykonawcą. 

3. 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 

mailto:kobza.alicja@umig.naklo.pl
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pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca 
dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 
dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument.  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku:  
8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

8.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

8.3. innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać również notariusz  

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i 
jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

https://platformazakupowa.pl/pn/naklo
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku:  

13.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 
dotyczą;  

13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

13.3. pełnomocnictwa – mocodawca 
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 12, może dokonać również notariusz. 
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

16. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące 
wymagania:  
16.1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych;  

16.2. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

16.3. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku;  

16.4. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.  

17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
platformy zakupowej.  

18. Zamawiający nie wymaga złożenia ani nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych. 

19. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych 
plikach. 

20. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający 
informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku 
próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą 
Platformy.  
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21. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

22. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazać łącznie z dokumentem 
podpisywanym.  

23. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. 
Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

IX. Wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 

X. Termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2021 r., o godz. 8:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
zegarem Głównego Urzędu Miar.  

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 6 maja 
2021 roku o godz. 8:15.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin. 
5. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 
6. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (Platformie). 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (Platformie) informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XI. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 
4 czerwca 2021 r. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XII. Sposób obliczenia ceny 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ)  

w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: 

 Do wskazanej kwoty netto należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23% i na tej podstawie 

określić cenę brutto. 

3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania usługi. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie.  

 

XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów 

biorąc pod uwagę nw. kryteria: 

1) cena ofertowa (C) – 60 %, 

2) termin realizacji zamówienia (T) - 20 %, 

3) dodatkowy okres wsparcia zamawiającego (W) – 20 %. 
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2. Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.  

 

1) C - punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

                          Cn   

 C = -------------- x 100 (max liczba punktów) x 60% 

                          Cb  

         

C  - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cn   - najniższa cena ofertowa  

Cb  - cena oferty badanej  

 

2) T - punktacja za termin wykonania zamówienia. Kryterium będzie oceniane na podstawie 

oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca zobowiązany będzie określić jeden termin wymieniony poniżej:  

a) termin wykonania zamówienia 3 miesiące od dnia podpisania umowy - 20 pkt.  
b) termin wykonania zamówienia 4 miesiące od dnia podpisania umowy - 10 pkt. 
c) termin wykonania zamówienia 5 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt.  

 
Termin 5 miesięcy jest terminem wymaganym przez zamawiającego. Oferty zawierające 
termin dłuższy będą odrzucane, jako niezgodne z warunkami zamówienia na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 5 Pzp. 

 
3) W kryterium „Dodatkowy okres wsparcia zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale III pkt 

2.3. SWZ” oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy punktów, na podstawie 
informacji zawartej w formularzu oferty, za każdy zaoferowany dodatkowy rok okresu 
wsparcia zamawiającego wg poniższych zasad: 
a) za zaproponowanie 1 roku dodatkowego okresu wsparcia Zamawiającego wykonawca 

otrzyma 10 punktów, 
b) za zaproponowanie 2 lat dodatkowego okresu wsparcia Zamawiającego wykonawca 

otrzyma 20 punktów, 
 

Dodatkowy okres wsparcia rozumiany jest zgodnie z określeniem zawartym w Dziale III pkt 

2.3. SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oferty w zakresie kryteriów oceny ofert. Część 

oferty zawierająca informacje o kryteriach oceny ofert nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 

128 Pzp.  

4. W przypadku niewypełnienia formularza ofertowego w miejscu przeznaczonym na kryterium 

oceny ofert dotyczącego terminu realizacji zamówienia i dodatkowego okresu wsparcia, 

skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że oferta zawiera minimalny okres wsparcia i 

maksymalny termin realizacji. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ocenie ofert. 

5. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt; 

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość 

punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny, terminu i okresu wsparcia Zamawiającego, spośród 
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ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w 

treści SWZ; 

7. Punkty przyznawane ofertom w poszczególnych kryteriach będą liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku na końcu wykonanego działania, z zaokrągleniem po przecinku 

zgodnie z zasadami matematycznymi. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

XIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

XV. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 

zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to 

wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, 

dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być 

wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W 

przypadku, gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca 

złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania, jako Przedstawiciel 

wykonawcy, chyba, że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla 

Przedstawiciela wykonawcy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców.  

4. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 

konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych 

z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 
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7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez zamawiającego dla 

każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum). 

5. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej 

zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów 

przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać 

zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe 

wykonawcy za szkodę powstałą u zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W 

przypadku nie przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść 

do zawarcia umowy z zamawiającym z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ze wszystkimi 

tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową 

wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie 

Skarbowym i dokonaną opłata skarbową na pełną kwotę pożyczki. 

 

XVI. Projektowane postanowienia umowy 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

XVII. Informacje o środkach ochrony prawnej 

 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
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. 
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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; 

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.  
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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do Zamawiającego: 

   Gmina Nakło nad Notecią 

   ul. Ks. Piotra Skargi 7 

   89 – 100 Nakło nad Notecią 

    

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 

Ja/ My*: 

Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika): 

…………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………. 

Województwo: ………………………………………………... 

Tel: …………………………………….. 

e-mail: …………………………………. 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ………………………………. 

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………………….. Nr 

KRS ………………………….……………..* 

Kapitał zakładowy: …………….…………………………………………. złotych* 

Podmiot wpisany do CEiIDG RP* 

Podatnik VAT – TAK – NIE* 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 

1. …………………………………………………………………………………………. 
Podstawa upoważnienia: ……………………………………………..……………….…. 

 

Forma składania oferty: 

Ofertę składamy samodzielnie* 

Ofertę składamy wspólnie* z (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów): 

 

Partner 1: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Partner 2: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

UWAGA: 

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 

podpisane przez wszystkich Partnerów. 
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Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 
 
………………… złotych brutto (słownie: …………………………………………….……………………) 

w tym podatek VAT = 23 % wynosi  - ……….   złotych( słownie:……………………….…..…….), 

……………złotych netto (słownie: …………………………………………………………………...……). 

Oferuję dodatkowy okres wsparcia ………………….. lat. 

Oferuję wykonanie zamówienia w terminie ………………. miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
2. Podwykonawcy 
Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi* 

Przedmiot zamówienia wykonywać będziemy przy udziale podwykonawców: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres usług powierzanych 

podwykonawcy 

(opisać rodzaj i zakres usług) 

   

   

 

3. Oświadczenia 
Oświadczam/y, że: 

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące 
usługi i/lub dostawy: 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi: 

………………………………….……………… zł 

2) zapoznałem się z treścią SWZ, akceptuję warunki SWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
3) zapoznałem się z warunkami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, 

4) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia będzie : 
………………………………………. Tel. ……………………………. . 

5) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, 
jako załącznik do oferty. 

6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będę na 
potencjale podmiotu trzeciego: 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Warunek udziału w postepowaniu 

   

   

 
5. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (1): 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Inne ………………………………… 
 

6. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia;  
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli występuje); 
3) zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy ……. szt. (jeżeli 

występuje); 
4) oświadczenia podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału (jeżeli występują); 
5) oświadczenie z art. 117 ust. 4 dot. podmiotów występujących wspólnie, 
6) inne dokumenty: …………………………………………………………………….. (wymienić). 

 

..........................., dnia..................2021 r.            

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  

                                

* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić 
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(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Wzór - załącznik nr 2 do SWZ  
 

Nakło nad Notecią, dnia …………………………….. 
 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKU 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

     
Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 

partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby*: 

………………………………………
……………………………………...... 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 i 10 
Ustawy.               

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 10 Ustawy). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem  
następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 

38 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez 

Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..…………………….………………………………………… 

w następującym zakresie: 

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

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). 

        

1 – niepotrzebne skreślić;  
2 – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na 
zasobach podmiotu 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  

   
  



 

39 
 

Wzór - załącznik nr 3 do SWZ  
 

Nakło nad Notecią, dnia …………………………….. 
 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

     

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 

Wykonawca 1 - lider: 

………………………………………
……………………………………...... 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
 
Wykonawca 2 - partner: 

………………………………………
……………………………………...... 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/KRS) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że następujące usługi 

składające się na przedmiot zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy: 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

Usługa składająca się na przedmiot 

zamówienia, która zostanie wykonana przez 

wykonawcę wskazanego w kol. 1 

   

   

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów 

w zakresie zdolności technicznych/zawodowych 

     

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 

Ja/My 

.......................................................................................................................................................1 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

......................................................................................................................................................1 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku  z powołaniem się na te zasoby w 

celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie zdolności 

technicznych/zawodowych/finansowych lub ekonomicznych poprzez udział w realizacji zamówienia w 

charakterze Podwykonawcy / w innych charakterze2 w zakresie  …………………………………….1 

(należy wypełnić  w takim zakresie  w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby 

w zakresie zdolności technicznych/zawodowych)  

na okres ………………………………………………………………………………………………………..1  

 

1 – należy wypełnić 

2 – niepotrzebne skreślić 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór - Załącznik nr 5 do SWZ 
     

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 

WYKAZ WYKONANYCH UŁUG 

 

 

Lp. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Rodzaj i 

zakres: 

usług 

Wartość 

usługi 

Data i miejsce 

wykonania 

Pełna nazwa 

aplikacji 

Miejsce 

opublikowania w 

systemach 

dystrybucji 

aplikacji oraz link 

do pobrania 

aplikacji 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oświadczam, że wykazana w wykazie aplikacja mobilna, zawiera wymaganą przez Zamawiającego 

funkcjonalność obsługi zgłoszeń użytkowników i ich prezentację z wykorzystaniem mapy. 

  

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane usługi wykonane zostały w sposób 

należyty. 

 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Załącznik nr 6 do SWZ 

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

( Nazwa Wykonawcy)  

WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 
A: Kierownik projektu: ………………………………………………. 

    (imię i nazwisko) 

Podstawa dysponowania osobą: ………………………………………………….. (dysponowanie 

pośrednie: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, dysponowanie bezpośrednie: umowa 

cywilnoprawna – zlecenie, o dzieło, umowa o pracę) 

 

Doświadczenie – praktyka zawodowa 
Lp. Nazwa 

zadania 
Pełniona 
funkcja 

Nazwa 
zamawiającego 

Zakres 
wykonanych prac 
(zaprojektowanie i 
budowa lub 
zaprojektowanie i 
rozbudowa) 

Miejsce 
opublikowania 
w systemach 
dystrybucji 
aplikacji oraz 
link do 
pobrania 
aplikacji 

Pełna nazwa 
aplikacji 

Wartość usługi 
brutto 

1.        

 

B: Projektant aplikacji: ………………………………………………. 

    (imię i nazwisko) 

Podstawa dysponowania osobą: ………………………………………………….. (dysponowanie 

pośrednie: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, dysponowanie bezpośrednie: umowa 

cywilnoprawna – zlecenie, o dzieło, umowa o pracę) 

 

Doświadczenie – praktyka zawodowa 
Lp. Nazwa 

zadania 
Pełniona 
funkcja 

Nazwa 
zamawiającego 

Zakres 
wykonanych prac 
(zaprojektowanie i 
budowa lub 
zaprojektowanie i 
rozbudowa) 

Miejsce 
opublikowania 
w systemach 
dystrybucji 
aplikacji oraz 
link do 
pobrania 

Pełna nazwa 
aplikacji 

Wartość usługi 
brutto 
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aplikacji 

1.        

 

C: programista nr 1: ………………………………………………. 

    (imię i nazwisko) 

Podstawa dysponowania osobą: ………………………………………………….. (dysponowanie 

pośrednie: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, dysponowanie bezpośrednie: umowa 

cywilnoprawna – zlecenie, o dzieło, umowa o pracę) 

 

Doświadczenie – praktyka zawodowa 
Lp. Nazwa 

zadania 
Pełniona 
funkcja 

Nazwa 
zamawiającego 

Zakres 
wykonanych prac 
(zaprojektowanie i 
budowa lub 
zaprojektowanie i 
rozbudowa) 

Miejsce 
opublikowania 
w systemach 
dystrybucji 
aplikacji oraz 
link do 
pobrania 
aplikacji 

Pełna nazwa 
aplikacji 

Wartość usługi 
brutto 

1.        

 

D: programista nr 2: ………………………………………………. 

    (imię i nazwisko) 

Podstawa dysponowania osobą: ………………………………………………….. (dysponowanie 

pośrednie: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, dysponowanie bezpośrednie: umowa 

cywilnoprawna – zlecenie, o dzieło, umowa o pracę) 

 

Doświadczenie – praktyka zawodowa 
Lp. Nazwa 

zadania 
Pełniona 
funkcja 

Nazwa 
zamawiającego 

Zakres 
wykonanych prac 
(zaprojektowanie i 
budowa lub 
zaprojektowanie i 
rozbudowa) 

Miejsce 
opublikowania w 
systemach 
dystrybucji aplikacji 
oraz link do 
pobrania aplikacji 

Pełna nazwa 
aplikacji 

Wartość usługi 
brutto 

1.        

 

E: specjalista ds. bezpieczeństwa: ………………………………………………. 

    (imię i nazwisko) 

Podstawa dysponowania osobą: ………………………………………………….. ( dysponowanie 

pośrednie: pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, dysponowanie bezpośrednie: umowa 

cywilnoprawna – zlecenie, o dzieło, umowa o pracę) 

 

Doświadczenie – praktyka zawodowa 
Lp. Nazwa Pełniona Nazwa Zakres wykonanych Miejsce Pełna nazwa Wartość usługi 
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zadania funkcja zamawiającego prac 
(zaprojektowanie i 
budowa lub 
zaprojektowanie i 
rozbudowa) 

opublikowania w 
systemach 
dystrybucji aplikacji 
oraz link do 
pobrania aplikacji 

aplikacji brutto 

1.        

 

 
 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Załącznik nr 7 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 
partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 
Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 
 

Ja/my, niżej podpisany/i 
 
................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 (imię i nazwisko/firma Wykonawcy, adres siedziby, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) 
 
 

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w 

zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia, wskazanych w: 

• art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, 

 

- są aktualne/ nieaktualne*. 

 

 

………………., dnia …….……. r. 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  



 

 

 

Załącznik Nr 8 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA Nr ........ /2021 

zawarta w dniu ..................2021 r. 

w Nakle nad Notecią 

 

pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 

w Nakle nad Notecią, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Tomasza Angielczyka, 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,  

a  

.................................................z siedzibą w ................................ przy ul. .............................................. 

wpisanym do rejestru …………………………………………..  w ………………..…………. pod nr ……....  

o kapitale zakładowym …………………………….NIP: …………………………REGON: ………………… 

reprezentowanym przez: 

p. ...................... 

p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 

partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w 

Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z 

dodatkowym modułem. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. 

„Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz 

redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegające na wykonaniu aplikacji mobilnej w 

zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem, w zakresie i na warunkach określonych w 

SWZ wraz z załącznikami oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, najlepszymi 

branżowymi standardami i zasadami wiedzy fachowej, przyjętymi w prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz potencjał 

dla skutecznego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 



 

 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszelkich informacji i materiałów koniecznych do 

rzetelnego wykonania zleconych prac od wydziałów i biur Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad 

Notecią oraz miejskich jednostek organizacyjnych, we własnym zakresie i na własny koszt.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich informacji, materiałów, itp. otrzymanych 

od Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania 

Umowy. 

6. W trakcie trwania niniejszej Umowy, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

do organizowania spotkań roboczych z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego. Terminy 

spotkań będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym. Spotkania te odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego lub poprzez wideokonferencję.  

7. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowiązany jest uwzględniać wskazówki, 

wymagania i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego w trybie roboczym w terminie przez niego 

wskazanym. 

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej Umowy ani jej części osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu 

przedmiotu Umowy, odpowiada jak za swoje własne. 

9. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego fazie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania opracowanych dotychczas materiałów i dokumentów 

na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ma 

kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę 

z jego winy, będzie zobowiązany do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

umowy, ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej 

realizacji zobowiązań lub pokryć koszty związane z nieterminową realizacją prac. 

12. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą opatrzone oświadczeniem 

Wykonawcy, iż są zgodne z obowiązującymi przepisami a także zostały wykonane zgodnie z 

celem, jakiemu mają służyć. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia okresu wsparcia Zamawiającego przez 

okres ………………… lat od dnia podpisania protokołu odbioru aplikacji mobilnej. Okres wsparcia 

rozumiany jest zgodnie z definicją określoną w Dziale III pkt 2.3 SWZ. 

 

§ 2 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy podwykonawcom wykonanie n/w części zamówienia: 

……………………………………………………………………………... 

2. Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia, 

o których mowa w art. 118 Prawa zamówień publicznych powołał się na zasoby podmiotu: 

.............................................................................................................................................. 

    (nazwa /firmy/ Podmiotu) 

3. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy innemu 

podmiotowi lub osobie bez wiedzy Zamawiającego  



 

 

 

4. W przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartych z nimi umów, w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpodstawnej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy więcej niż dwa 

razy lub więcej niż dwukrotnie dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości 

niniejszej umowy łącznie może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie jedynie za zrealizowany przez niego osobiście bez zastrzeżeń przedmiot umowy 

do chwili odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

12. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za właśnie działania 

lub zaniechania i zaniedbania. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI  

Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………. miesięcy 

od dnia podpisania umowy (włącznie z wdrożeniem oraz uruchomieniem aplikacji po stronie 

Zamawiającego). 

 

§ 4 

ODBIÓR 

1. Dowodem wykonania przedmiotu umowy będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 



 

 

 

2. Akceptacja Zamawiającego i protokolarny odbiór przedmiotu umowy nie są równoznaczne ze 

stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania do Wykonawcy zastrzeżeń do przedłożonej aplikacji 

w okresie 15 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Zastrzeżenia nie mogą wykraczać poza 

przedmiot niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia i uzupełnienia przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym przez zamawiającego. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie 

ustalonym powyżej równoznaczne jest z ich akceptacją. W razie, gdy Zamawiający nie przystąpi do 

merytorycznej kontroli przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, liczonym od dnia 

otrzymania powiadomienia o gotowości do dokonania odbioru albo w tym terminie nie odmówi 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

bez wskazania przyczyn, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował wykonany przedmiot umowy, 

a protokół zdawczo-odbiorczy nie wymaga podpisu Zamawiającego lub i podpisany jednostronnie 

przez Wykonawcę stanowi dowód dokonania akceptacji świadczenia przez Zamawiającego oraz 

podstawę dokonana przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Zaakceptowanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie Strony i będzie równoznaczne z przyjęciem wykonania zamówienia jako 

prawidłowo zrealizowanego. 

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, istnienia niemożliwych do usunięcia wad, które 

uniemożliwiają realizację zadania zgodnie z jego oczekiwanym rezultatem, Zamawiający może 

żądać wykonania przedmiotu Umowy w żądanym zakresie po raz drugi, na koszt Wykonawcy, 

wyznaczając odpowiedni termin. 

7. W razie niepodjęcia przez Wykonawcę usunięcia wady na warunkach określonych w ust. 4 i ust. 6 

niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zadania innym 

podmiotom na koszt Wykonawcy bez powtórnego zawiadamiania. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SWZ, w tym za 

okres wsparcia Zamawiającego, wyraża się kwotą brutto i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

wysokości ogółem:  

………………… złotych brutto (słownie: .………………………….…………………) 

w tym podatek VAT = ……. % wynosi  - …………………………………….. złotych 

………………… złotych netto (słownie: .………………………….…………………) 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 

praw, o których mowa w  § 7. 

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonanie robót jedną fakturą końcową. Faktura końcowa 

płatna będzie po dokonanym odbiorze i akceptacji wykonanej aplikacji i modułów. Rozliczenie 

nastąpi po dokonaniu odbioru aplikacji i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez uwag przez 

obie Strony lub przez Wykonawcę w trybie par. 4 ust. 4 niniejszej Umowy.  

4. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT, 

w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W 



 

 

 

przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych 

Zamawiający dokona płatności Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na rachunek wskazany na 

stronie BIP MF wykazu podatników VAT. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich 

wierzytelności. 

8. Zamawiający nie przewiduje faktury pro-forma. 

9. Termin zapłaty faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę wynosi 30 dni od daty ich 

dostarczenia. 

10. Wykonawcy zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Urzędu Miasta i gminy w Nakle nad 

Notecią lub w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło nad 

Notecią korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.  

 

§ 6 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 

zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 

równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 Przedmiotowy wymóg dotyczy osób: kierownika projektu – w wymiarze min. ½ etatu, w okresie 

całości trwania umowy. 

2. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1 w terminie 5 

dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, 

poprzez przedłożenie: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

4) innych dokumentów w szczególności takich jak: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 



 

 

 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. (zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy). 

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których 

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia 

wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 . 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie 

obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 umowy, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 

mowa w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe związane z 

Przedmiotem Umowy oraz, że nie naruszy w trakcie wykonywania jego zobowiązań umownych 

autorskich praw majątkowych osób trzecich. Oświadczenie to nie dotyczy części składowych 

Oprogramowania objętych licencjami typu Open Source.  

2. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą 

osób trzecich utrzymania i rozwoju Oprogramowania. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których 

Oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które 

uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego szczegółowo o zakresie wykorzystania 

do wykonania Oprogramowania innego Oprogramowania na licencjach typu Open Source oraz 



 

 

 

uzyskać akceptację Zamawiającego na wykorzystanie takiego oprogramowania. Niezależnie od tego 

Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać 

Zamawiającego w zakresie wykonywania jakichkolwiek uprawnień przyznanych niniejszą Umową, w 

tym w szczególności w zakresie korzystania i modyfikowania Oprogramowania, w tym nie będzie 

wiązało się z obowiązkiem rozpowszechniania przez Zamawiającego połączonego Oprogramowania 

z oprogramowaniem Open Source na zasadach licencji Open Source właściwej dla tego 

oprogramowania („copyleft”).  Ponadto, Wykonawca gwarantuje, że licencja na oprogramowanie 

Open Source nie będzie nakładać na Zamawiającego żadnych kosztów związanych z korzystaniem 

z takiego oprogramowania.  

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy i z chwilą jego zapłaty, Zamawiający 

nabędzie od Wykonawcy nieograniczone, w zakresie czasowym i terytorialnym, autorskie prawa 

majątkowe do odebranych elementów przedmiotu umowy mających postać utworów (w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub ich części, w zakresie i na zasadach 

opisanych w ustępach poniżej.  

5. W przypadku Oprogramowania przeniesienie autorskich praw majątkowych z Wykonawcy na 

Zamawiającego nastąpi na polach eksploatacji obejmujących:  

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania, w tym także 

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub 

techniką cyfrową, 

b. modyfikacji, w szczególności w postaci tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub 

jakiejkolwiek innej zmiany w Oprogramowaniu oraz korzystanie z tak zmienionego 

Oprogramowania, 

c. rozpowszechnianie Oprogramowania, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także poprzez użytkowanie tego 

Oprogramowania na serwerach w dowolnych lokalizacjach, bez ograniczeń w sieci Internet, z 

nieograniczoną liczbą użytkowników (klientów) oraz na urządzeniach mobilnych bez ograniczeń. 

6. W przypadku Dokumentacji i Elementów Graficznych przeniesienie autorskich praw majątkowych z 

Wykonawcy na Zamawiającego nastąpi na polach eksploatacji obejmujących:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworów, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub 

techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono: wprowadzanie 

do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie modyfikacji: w szczególności w postaci przystosowywania, zmiany układu lub 

jakiejkolwiek innej zmiany w utworach oraz korzystanie z tak zmienionych utworów, 

d. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób niż wskazano powyżej: publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym.    



 

 

 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, obejmuje całość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji.  

8. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji Oprogramowania innego 

oprogramowania Open Source, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu treści odpowiednich licencji 

Open Source, najpóźniej z chwilą przekazania do odbioru Oprogramowania, które go wykorzystuje.  

9. Zamawiający zobowiązuje się oraz oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy nie będzie podlegał 

obrotowi gospodarczemu w rozumieniu sprzedaży, wynajmowania, podnajmowania lub odpłatnego 

użyczania przedmiotu umowy podmiotom trzecim, który nie będzie również stanowił źródła zysków 

lub dochodów Zamawiającego.  

10. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu w 

zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania 

żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności 

zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych 

dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem, a 

korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie 

ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do 

korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę.  

11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają 

ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. 

Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.  

12. Definicje: 

a. Oprogramowanie – aplikacje mobilna oraz panel administracyjny służący do zarządzania 

aplikacją, opisane w rozdziale III SWZ. 

b. Elementy Graficzne - poszczególne elementy graficzne Oprogramowania jak również całościowa 

kompozycja graficzna Oprogramowania; 

c. Dokumentacja – opis funkcjonalny i techniczny wykonanego Oprogramowania. 

 

§ 8 

KONTAKT 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, wykonującymi postanowienia umowy są: 
1) …………………………………………………………. 

2) …………………………............................................. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy są: 
…………………………………………………… 

 

§ 9 

WADY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji jakości. Strony przedłużają okres rękojmi do okresu gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 

miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez uwag przez obie Strony lub 

przez Wykonawcę w trybie § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.  



 

 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w tym za wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. 

3. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że 

wada powstała na skutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które 

zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych 

wskazówek. Gwarancja jakości nie obejmuje wad, usterek i uszkodzeń powstałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w szczególności powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, np. z powodu ingerencji w przedmiot umowy przez osoby trzecie, powstałe na 

skutek używania przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób niewłaściwy 

itp. Usuwanie wad, usterek i uszkodzeń wskazanych w treści zdania poprzedzającego może zostać 

dokonana przez Wykonawcę za odrębnym wynagrodzeniem, ustalonym uprzednio z Zamawiającym.  

4. O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, tj. 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty wykrycia czy ujawnienia wady. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w zawiadomieniu o wadzie lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli 

usunięcie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie jest możliwe z przyczyn 

określonych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w 

wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary, o których mowa w ust.1 naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

ogółem za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na 

usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego ogółem. 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ogółem, 

e) za zwłokę w wykonywaniu czynności wsparcia zamawiającego, określonego w Dziale III pkt 

2.3. SWZ, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień zwłoki. 

2) kary, o których mowa w pkt 1 lit. a-e będą potrącane z wynagrodzenia umownego albo wpłacone 

przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.   



 

 

 

3. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto, określonej 

w §5 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie, podlegają kumulowaniu i stają się natychmiast 

wymagalne.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia. 

7. W przypadku niemożliwości opublikowania aplikacji w danym systemie dystrybucji aplikacji, ze 

względu na obiektywne, zewnętrzne czynniki niezależne od Wykonawcy aplikacji, Zamawiający nie 

będzie nakładał kar na Wykonawcę aplikacji za opóźnienia spowodowane wystąpieniem 

wymienionych przesłanek. Na potwierdzenie powyższego, Wykonawca aplikacji przedłoży 

dokumenty potwierdzające wystąpienie zewnętrznego czynnika uniemożliwiającego opublikowanie 

aplikacji (oświadczenia, decyzje podmiotów trzecich, udowodnienie uznaniowości podmiotu 

trzeciego itp.) we wskazanym systemie dystrybucji aplikacji.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 11 

ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie może było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

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 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. 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, postanowienia SWZ, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego a w 

szczególności umowa o dzieło. 

2. W razie postania sporu – sądem miejscowo właściwym do jego rozpoznawania jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

……………………………………….     ………………………………….. 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki do umowy: 



 

 

 

1) oferta Wykonawcy 

2) SWZ 

 

Załącznik Nr 9  

do Umowy Nr …………………….. z dnia ………………….. 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania 

partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji 

komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie 

podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem. 

 
Gwarantem jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwany dalej Gwarantem 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7  

89-100 Nakło nad Notecią 

zwana dalej Zamawiającym. 

1. Przedmiot gwarancji  
1) niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego Umową nr ………….…..… 

z dnia ……………..., odebranego protokołem zdawczo-odbiorczym usługi z dnia 
…………………………..; 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców); 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o którym mowa 
w punkcie pkt 2; 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę, w 
tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, lub też wskazującą 
na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego należytego funkcjonowania lub brak 
zupełności (wada fizyczna). 
 

2. Okres gwarancji wynosi: 
 

24 miesiące na efekty wykonanych usług w ramach przedmiotu Umowy, 

 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek 

przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego; 



 

 

 

2) w ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady 
fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od 
wad; 

3) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu; 

4) w przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji; 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia w skutek wadliwego 
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami 
sztuki) bądź nieprzestrzegania Warunków Specyfikacji Warunków zamówienia albo ukrytej wady.  

7) Gwarancję wyłącza instalowanie przez Zamawiającego, bez udziału Wykonawcy, dodatkowych 
komponentów nieobjętych specyfikacją określoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
załączniku nr 10 Specyfikacji Technicznej i opisie systemu Nakło Smart City, a także jakakolwiek 
ingerencja w kod źródłowy Przedmiotu umowy.  

8) W razie wystąpienia problemów związanych z ewentualnym włamaniem do przedmiotu umowy 
Zamawiającego przez osoby trzecie, Wykonawca w ramach gwarancji dodatkowej przywróci stan 
pierwotny serwisu oraz odpowiednio go zabezpieczy na własny koszt.  
 

4. Ogólne warunki gwarancji: 
1) Gwarant oświadcza, że wykonany przedmiot umowy nie ma usterek programowych lub 

wynikających z błędów technologicznych i zapewnia bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie; 
2) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 
3) po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu 
podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad; 

4) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad; 
5) okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a 

także w przypadku dokonania istotnej naprawy.  
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 

a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie i/lub 
użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 

b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją. 
6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do: 

a) użytkowania i eksploatacji aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, 
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez 

wcześniejszej akceptacji Gwaranta, 
7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 

a) działania siły wyższej. 
 

5. Komunikacja  
1) o każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej wskazany 

adres: 
Poczta elektroniczna: ………………………………….... 



 

 

 

2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej wskazany 
adres: 
Poczta elektroniczna: ……………………………………………. 

i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad; 

3) wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na: 
a) Adres Gwaranta: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

b) Adres Zamawiającego: 
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. 

ul. ks. Piotra Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

4) o zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

6. Postanowienia końcowe 
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają zastosowanie 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego; 
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru usług; 
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

…………………………………. 

          Podpis/y Gwaranta   
 

 

 


