Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urzad@uniejow.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr sprawy: ZP.271.17.2021 EL
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

„Organizacja i przeprowadzenie festiwalu ekologicznego
- kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce
ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz
promującej walory regionu łódzkiego jako miejsca
przyjaznego przedsiębiorcom”

dla trybu podstawowego o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało
zamieszczone w dniu 29.07.2021 r. na stronie internetowej http://www.bip.uniejow.pl/,
na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl oraz w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00130981/01 publikacja obowiązkowa.

ZATWIERDZIŁ:
Z up. Burmistrza
Aleksandra Borowska
Sekretarz Miasta

Uniejów, dnia 29.07.2021 r.
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Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Uniejów
ulica: Błogosławionego Bogumiła 13
kod miejscowości: 99 – 210 Uniejów
telefon: 63 288 97 40
fax: 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
strona internetowa zamawiającego: www.uniejow.pl
adres e-mail: urzad@uniejow.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
2. Adresy stron internetowych, na których dostępne będą dokumenty zamówienia:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z
platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy świadczenia usług
społecznych i w oparciu o art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) prowadzone jest w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwanej
dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740).
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750.000,00 euro, a ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje usługi
społeczne, jego wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art.
3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp
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5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług.
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
00130981/01 z dnia 29.07.2021 r. publikacja obowiązkowa.

pod

numerem

2021/BZP

b) udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w dniu 29.07.2021 r.
c) dodatkowo wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą będą dostępne na
stronie internetowej www.bip.uniejow.pl
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W trakcie postępowania oraz realizacji
umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie strony komunikują się w języku
polskim.
Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą
zakupową Zamawiającego
Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert dostępna jest pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.
10. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu
zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi
wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów
zamówienia odpowiada Wykonawca.
Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce
ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory regionu łódzkiego jako
miejsca przyjaznego przedsiębiorcom” w ramach projektu pn. Zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w
zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi.
CEL PROJEKTU
Działania podejmowane w ramach realizowanego projektu przyczyniać się będą do
podniesienia świadomości ekologicznej, kształtowania postaw prośrodowiskowych,
popularyzacji innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań wśród uczestników na miejscu oraz
szerokiego, ogólnopolskiego audytorium odbiorców poprzez zaangażowanie mediów
ogólnopolskich. Jednocześnie działania te zwiększą rozpoznawalność Uzdrowiska
Termalnego Uniejów oraz całego regionu łódzkiego jako miejsca krzewienia w Polsce
odpowiedzialności środowiskowej, dbałości o klimat, zdrowie, miejsca innowacyjności
ekologicznej, eko- usług, miejsca przyjaznego przedsiębiorcom odpowiadającym na
ekologiczne wyzwania czasu.
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Uzdrowisko Termalne Uniejów poprzez swoje naturalne walory, występowanie leczniczych
wód geotermalnych, właściwości uzdrowiskowe klimatu i wysoce rozwiniętą uzdrowiskową
infrastrukturę jest szczególnie predestynowane do organizacji eventów edukujących w
dziedzinie dbałości o środowisko, klimat i zdrowie, promujących postawy na rzecz
ekologicznej odpowiedzialności i zaangażowania każdego w powstrzymanie degradacji
ziemskiej biosfery i jej naprawę.
Każdy człowiek bowiem dokonując swoich codziennych nawet najmniejszych, domowych
wyborów wpływa na środowisko, może pogarszać lub poprawiać jego stan. Dlatego tak
ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postawy
prośrodowiskowej każdego człowieka.
Realizowany projekt wydobywa więc naturalne walory środowiskowe Uzdrowiska
Termalnego Uniejów, zaprasza szerokie audytorium Polaków do ich poznania i
doświadczania aby w naturalny sposób uwrażliwić na potrzebę zachowania zdrowego
środowiska, wody, powietrza, przyrody dla obecnego i następnych pokoleń.
W ramach realizacji projektu prezentowane będą szerokiemu odbiorcy między innymi
ekologiczne formy pozyskiwania energii, słonecznej, wodorowej, geotermalnej,
ekologiczne pojazdy, znaczenie i sposoby recyklingu, ochrony powietrza, sadzenia roślin.
Jednocześnie realizowany projekt prowadzi edukację ekologiczną i promowanie postaw
prośrodowiskowych wykorzystując formy jak najłatwiej przyswajalne dla szerokiego,
wielopokoleniowego audytorium, rozrywkowe, zabawowe, pełne pozytywnej energii,
zapraszające do poznania i stosowania ekologicznych rozwiązań, angażując popularnych
polskich artystów, wykorzystując muzykę, film i animacje rozrywkowe.
Dla osiągnięcia maksymalnego dotarcia do promowania i relacjonowania projektu
angażowane są szerokozasięgowe media ogólnopolskie. Obecność medialna projektu
obejmować będzie między innymi transmitowanie „na żywo” koncertu finałowgo na antenie
ogólnopolskiej telewizji, nadawanie z Uzdrowiska Termalnego Uniejów innych programów
i relacji telewizyjnych a także kampanię promującą projekt w mediach ogólnopolskich.
W dobie rosnących globalnych zagrożeń klimatycznych i środowiskowych działania
prośrodowiskowe nabierają coraz większego znaczenia dla każdego człowieka. Tym samym
rośnie społeczna potrzeba kształtowania postaw prośrodowiskowych i angażowania się w
działania na rzecz ochrony i odtwarzania zdrowego, naturalnego środowiska. Stąd też
każde działanie, każdy angażujący się ekologicznie podmiot zyskuje coraz większe
społeczne znaczenie i aprobatę. Realizowany projekt wpisuje się dokładnie w ten strumień
rosnącego zaangażowania ekologicznego społeczeństwa i państwa. Zarówno w swojej
części eventowej jak i medialnej projekt budować będzie niezwykle silną pozycję
Uzdrowiska Termalnego Uniejów i całego regionu łódzkiego jako lidera ekologicznej
odpowiedzialności i środowiskowej innowacyjności, jako naturalnego promotora postaw
prośrodowiskowych, silnego zarówno leczniczą wodą termalna i zdrowym klimatem ale
także umiejętnością ich wykorzystania i ochrony, regionu przyjaznego dla przedsiębiorców
odpowiadających na ekologiczne wyzwania czasu.
ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU
Realizacja projektu ma przynieść korzyści w postaci budowy wizerunku Uzdrowiska
Termalnego Uniejów i województwa łódzkiego jako regionu odpowiedzialności
środowiskowej, ekologicznej innowacyjności, jako naturalnego promotora postaw
prośrodowiskowych, silnego zarówno leczniczą wodą termalna i zdrowym klimatem ale
także umiejętnością ich wykorzystania i ochrony, regionu przyjaznego dla przedsiębiorców
odpowiadających na ekologiczne wyzwania czasu.
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2. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za realizację
dwudniowego festiwalu ekologicznego w terminie 21-22 sierpnia 2021 roku na terenie
Term Uniejów, adresowanego do szerokiego, ogólnopolskiego audytorium, edukującego w
obszarze działań ekologicznych, promującego postawy prośrodowiskowe, obejmującego
koncert telewizyjny z udziałem popularnych polskich artystów, kino plenerowe oraz
miasteczko ekologiczne.
Po stronie Wykonawcy będzie zaproponowanie nazwy całego wydarzenia. Propozycja
nazewnictwa festiwalu ekologicznego powinna znaleźć się w scenariuszu- koncepcji.

Miasteczko ekologiczne:
Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za organizację na terenie
festiwalu dwudniowego miasteczka ekologicznego, czynnego w dniu 21 sierpnia 2021 roku
w godzinach 12.00- 19.00 i w dniu 22 sierpnia 2021 roku w godzinach 10.00- 18.00. W
miasteczku prowadzone będą dla uczestników festiwalu warsztaty, pokazy, animacje,
edukujące w dziedzinie segregacji śmieci, recyklingu. Szczegóły animacji i warsztatów w
każdym z namiotów zostaną zaprezentowane w scenariuszu festiwalu- koncepcji na etapie
składania oferty.
Prezentacje i zajęcia prowadzone będą dla uczestników dorosłych i dzieci.
Miasteczko ekologiczne zostanie zbudowane z 5 namiotów sferycznych (jeden namiot o
średnicy 12 m, 4 namioty o średnicy 9 m) wyposażonych w ekrany TV, każdy z
indywidualną obsługą, propozycją działań i warsztatów. Jeden z namiotów o średnicy 9 m
zostanie przeznaczony dla Gminy Uniejów, która samodzielnie wykona i zaproponuje
animacje i warsztaty.
Wykonawca zapewni ogrodzenie oraz ochronę miasteczka ekologicznego.
Przed wejściem do strefy miasteczka Wykonawca umieści tablicę informującą o realizacji
zadania w ramach projektu unijnego w postaci odpowiedniego oznaczenia unijnego.
Zestawienie znaków Beneficjent przekaże Zamawiającemu po podpisaniu umowy.
Kino plenerowe:
Wykonawca odpowiada za organizację w dniu 21 sierpnia 2021 roku w godzinach 20.0023.00 kina plenerowego, zlokalizowanego z boku Zamku w Uniejowie, a w przypadku
niepogody w Sali Rycerskiej w Zamku. W kinie plenerowym zaprezentowane zostaną dwa
filmy, z których pierwszy o czasie trwania ok. 40 minut będzie wypełniał misję edukacyjną
w dziedzinie zagrożenia środowiska i potrzeby jego ochrony. Drugi z filmów o czasie trwania
ok. 90 minut będzie reprezentował masowe kino rozrywkowe.
Tytuły filmów zostaną podane przez Wykonawcę w przedstawionym scenariuszu na etapie
składania oferty.
Wykonawca zapewni w kinie plenerowym ekran pneumatyczny o wymiarach 9m x 5m oraz
100 leżaków, obsługę techniczną i wszystkie zadania związane z rozłożeniem i złożeniem
kina plenerowego, transportem.
W strefie kina plenerowego Wykonawca umieści tablicę informującą o realizacji zadania w
ramach projektu unijnego w postaci odpowiedniego oznaczenia unijnego. Zestawienie
znaków Beneficjent przekaże Zamawiającemu po podpisaniu umowy.
Koncert telewizyjny:
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Wykonawca odpowiada za organizację w dniu 22 sierpnia 2021 roku w godzinach 20.0023.00 koncertu telewizyjnego o czasie trwania co najmniej 100 minut, transmitowanego
„na żywo” przez telewizję ogólnopolską.
W koncercie wystąpi co najmniej 10 popularnych artystów polskiej muzyki rozrywkowej,
z gatunku pop rock, wykonujących przeboje atrakcyjne dla wielopokoleniowej widowni na
miejscu i przed telewizorami. Wykonawca przedstawi nazwiska wykonawców w scenariuszu
festiwalu na etapie składania oferty.
Koncert zawierać będzie także treści uwrażliwiające uczestników i widzów na potrzebę
ochrony środowiska, promujące postawy prośrodowiskowe, przekonujące, że każdy z nas
swoimi codziennymi, także domowymi decyzjami, wyborami, może przyczynić się do
ochrony środowiska.
W celu realizacji koncertu telewizyjnego wykonawca postawi scenę o wymiarach 54m x
30m x 17m a w świetle o wymiarach 15m x 9m, wyposażoną w multimedialną scenografię
zawierającą ekologiczne inspiracje oraz światło i dźwięk spełniające wymagania
zaangażowanych artystów.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, ochronę koncertu oraz garderoby, wyżywienie i noclegi
dla artystów.
Przewidywana liczba uczestników w ramach festiwalu ekologicznego na miejscu: 3.000.
Wykonawca zapewni spełnienie obowiązujących procedur związanych z pandemią
koronawirusa. Udział w festiwalu dla uczestników będzie bezpłatny.
Świadczenia medialne
Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia odpowiada za:
a) przeprowadzenie transmisji „na żywo” koncertu telewizyjnego przez ogólnopolską
telewizję o długości nie mniejszej niż 100 minut;
Wykonawca poda zaproponowaną telewizję na etapie składania oferty.
b) wyemitowanie 36 billboardów sponsorskich w tej samej ogólnopolskiej telewizji
o długości co najmniej 8 sekund z informacją o współfinansowaniu wydarzenia przez
Unię Europejską. Treść oznaczenia Beneficjent poda Zamawiającemu pod
podpisaniu umowy;
c) przeprowadzenie co najmniej 5 relacji telewizyjnych z przebiegu festiwalu na
antenie tej samej ogólnopolskiej telewizji lub kanału telewizyjnego powiązanego
kapitałowo;
d) zorganizowanie studia telewizyjnego w co najmniej jednym z 2 dni festiwalowych
na miejscu w Uniejowie i wyemitowanie minimum 5 relacji w godzinach porannych
np. w paśmie informacyjnym na antenie tej samej ogólnopolskiej telewizji lub
kanału telewizyjnego powiązanego kapitałowo.
Zamawiający wskazuje wstępny harmonogram planowanych wydarzeń w programie
ramowym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega, iż wskazane
we wstępnym harmonogramie planowanych wydarzeń w programie ramowym propozycje
działań mają charakter orientacyjny, tym samym nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do faktycznego zrealizowania proponowanych działań w takim układzie.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji planowanych wydarzeń,
uwzględniających co najmniej minimum elementów programowych oraz pozostałych
wymagań określonych w niniejszej dokumentacji zamówienia.
Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie za zapewnienie ubezpieczenia OC zarówno
kontraktowe jak i deliktowe. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
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Zamawiającemu umowy ubezpieczenia – oryginału polisy, w terminie najpóźniej na 48
godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.
3. Kody CPV
79 95 30 00 – 9 Usługi w zakresie organizacji festiwali
79 95 20 00 – 2 Usługi w zakresie organizacji imprez
79 95 21 00 – 3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
92 31 20 00 – 1 Usługi artystyczne
92 22 10 00 - 6 Usługi produkcji telewizyjnej
92 13 00 00 - 1 Usługi projekcji filmów
92 12 10 00 – 5 Usługi dystrybucji filmów kinowych
80 54 00 00 – 1 Usługi szkolenia w zakresie środowiska naturalnego
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I
KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
PODDZIAŁANIE II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
5.Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo
szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Zaleca się oferentom
szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zdobycie
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie
i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.
6. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie widzi potrzeby wymogu od Wykonawcy
przedłożenia poświadczenia o zawartej umowie o pracę z osobami realizującymi zadania
w ramach przedmiotowego zamówienia z uwagi na charakter wykonywanych czynności
(zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy).
Rozdział IV– Podwykonawstwo
1. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 462 ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
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zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
Rozdział V– Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: 22.08.2021 r.
2. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji dwudniowego festiwalu
ekologicznego 21-22.08.2021 r.
Rozdział VI – Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
a)

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał minimum jedna usługę polegającą na organizacji eventu
(festiwalu, wydarzenia) o tematyce ekologicznej
b) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał minimum jedna usługę polegającą na organizacji festiwalu /
koncertu / występów estradowych i związanej z tym współpracy z artystami.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
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6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7. 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. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
9. 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.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
12. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Rozdział VII –Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
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1) w art. 108 ust. 1 ustawa Pzp tj;
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 wykonania 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
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;
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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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Rozdział VIII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust.1 o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu usług wykonanych 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, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - warunki określone
zostały w Rozdziale VI ust 2 pkt. 4)lit a) i b) specyfikacji - załącznik nr 6 do SWZ;
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3 ) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym
mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania
wskazanych przez Zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp
do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1) 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 Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do SWZ.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1
niniejszego rozdziału SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby (Załącznik 2a i Załącznik 3a do SWZ).
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 1) - pkt 4) powyżej dotyczące
tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
Uwaga:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca wspólnie występujący

Strona 12 z 29

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnianie warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem
VI SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 SWZ niniejszego rozdziału , składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunku udziału w postępowaniu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Rozdział IX – Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
za
pośrednictwem
Platformy
znajdującej
się
pod
adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. W sytuacjach
awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:
urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w
Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl) z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć
się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
gminy
Uniejów;
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl,
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej
d) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy
skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
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Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy
użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy
uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych
pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz
POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat
systemowy "pytanie wysłane".
4. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego, tj.
poniedziałek: 9:00 - 17:00, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00) z Wykonawcami są:
w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych: Edyta Leśniewska, 63 288 97 67
5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji na
zasadach określonych w art. 284 ustawy.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa
poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na
stronach internetowych prowadzonego postępowania bez wskazania źródła zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji.
8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza w BZP, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
9.W przypadku gdy zmiany treści specyfikacji są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą specyfikacji i
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
zapoznanie się ze zmianą specyfikacji i przygotowanie oferty.
10.Każda wprowadzana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji stanie się jej integralną
częścią.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą specyfikacją do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) 11 Wymagania
dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne :
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1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux,
lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d)Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia
ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
3)Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf,
pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,
svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
4) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany
załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem 5) Rekomendowaną
przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej
przez producenta. 6) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga
również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy
eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga:
wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze 7) Zainstaluj dedykowany
komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę
funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę. 8)
Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z
kartą kryptograficzną do komputera.
9) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na
stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki
10) Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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11) . Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
12 ) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 11), przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych
w przepisach ww. ustawy lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13). Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
14) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument elektroniczny przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowani – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca w zakresie ww.
dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca, lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą;
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
15) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego
zasoby,
niewystawione
przez
upoważnione
podmioty
lub
pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje w przypadku:
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- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie ww. dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
- oświadczenie lub zobowiązania udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca, lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- pełnomocnictwa - mocodawca
Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
17) W przypadku przekazywania 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.
18) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać wymagania określone w §
10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
19) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę dokumenty.
Rozdział X– Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XI – Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 04.09.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwróci 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 pkt 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
Rozdział XII – Opis sposobu przygotowywania ofert oraz wymagania formalne
dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
I. Informacje ogólne
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy, sam lub jako
członek (partner) wykonawców składających ofertę wspólną. Platforma szyfruje oferty w
taki sposób, aby nie można było zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.
2. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne
stosuje się formaty plików opisane w Załączniku 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 (Dz.U. 2017r. poz.2247).
II. Wymogi formalne.
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na
Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca
jest zobowiązany złożyć:
- Wstępny scenariusz – koncepcję całego festiwalu ekologicznego podpisany przez osobę
lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w rozdziale XV SWZ;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez
Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na
zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli
dotyczy.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez
Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot
na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli
dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 8 do SWZ).
- Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do
składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
3.. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy –należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
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4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec,
że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie
dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
III. Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia ( załącznik 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII ust 4 przy czym: podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w ust 4 pkt 2,3 ,4 składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie
i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust.2 SWZ.
Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 06.08.2021 r. do
godz. 10:00.
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie),
tj. kliknięcie w drugim kroku składania oferty przycisku "Złóż ofertę", po prawidłowym
przejściu procesu platforma wyświetli komunikat o tym, że oferta została złożona.
3. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu
06.08.2021 r. o godz. 10:30.
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5. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii
tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronach internetowych
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronach internetowych
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Rozdział XIV – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy. Wykonawca oblicza Cenę brutto oferty
zgodnie z Formularzem asortymentowo- cenowym
znajdującym się w formularzu
ofertowym(Załącznik Nr 1 do SWZ) a następnie wynik obliczeń podaje w formularzu
ofertowym w pkt. II.
2. Cena brutto oferty określona w Formularzu Ofertowym, musi być podana z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej
liczby po przecinku, tj:
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16);
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół”. (to znaczy, że : np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15);
- W przypadku, gdy Wykonawca wyrazi Cenę brutto oferty z dokładnością większą niż
dwa miejsca po przecinku, Zamawiający poprawi taką wartość, na podstawie art. 223 ust.
2 ustawy Pzp, zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami opisanymi
powyżej i uwzględni konsekwencje rachunkowe takiej poprawki.
3. W Cenie brutto oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie
informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki
podane przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach do SWZ.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, w całości obejmuje wszelkie ryzyko i
nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia w tym ceny wszelkich towarów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki
dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w
dokumentach zamówienia, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonania przedmiotu
zamówienia, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia wszelkich ryzyk lub
nieprzewidzianych okoliczności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych we wzorze
umowy
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6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Umowa będzie zawarta na całość robót, zgodnie z materiałami określającymi przedmiot
zamówienia. Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym do
specyfikacji wzorem umowy.
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku
Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 60 %
b) Sposób realizacji zamówienia – 40 %
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. poniższego
wzoru:
LP = C + Yn
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
Yn – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Sposób realizacji
zamówienia”
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 60%:
cena najniższa brutto*
C = ----------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. „Sposób realizacji zamówienia” - punkty za ww. kryterium zostaną obliczone po
indywidualnej ocenie ofert przez członków komisji, poszczególne oferty otrzymają ilość
punktów wg. następującego wzoru:
Po indywidualnej ocenie ofert przez każdego członka komisji (w zakresie punktacji
wskazanej powyżej) poszczególne oferty otrzymują ilość punktów według formuły:
Yn= średnia arytmetyczna ocen indywidualnych x 40%
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W kryterium „Sposób realizacji zamówienia” oceniany na podstawie załączonego
do oferty scenariusza- koncepcji całego festiwalu ekologicznego. Przyjęte do oceny
oferty oceniane będą przez członków komisji przetargowej odpowiedzialnych za ocenę
ofert, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Poszczególni członkowie komisji przetargowej
odpowiedzialni za ocenę ofert w zakresie kryterium sposób realizacji zamówienia, będą
brali pod uwagę następujące elementy – podkryteria:
a)
Spójność- poprzez właściwe dopasowanie poszczególnych elementów koncepcji
do: celu projektu, specyfiki wydarzenia, doboru odpowiednich narzędzi, metod, elementów
itp. które jednocześnie wyróżnią̨ region, wskażą̨ jego atrybuty ekologiczne i uzdrowiskowe,
pozytywnie wpłyną̨ na budowanie marki Łódzkie. Wszystkie punkty festiwalu
konsekwentnie budują spójną ideę i tworzą nierozerwalną całość. Zarówno wygląd
miasteczka ekologicznego, jak i scenografia, program samego koncertu telewizyjnego
warstwa wizualna, program kina plenerowego oraz koncepcja informacyjno- promocyjna
tworzą spójną wizję odpowiadającą głównemu przekazowi całego festiwalu ekologicznegomax. 20 pkt
Spójność wszystkich elementów-spójność koncepcji dotyczy zbudowania kompleksowej
koncepcji, której poszczególne elementy budowały będą logiczną, jasną i precyzyjną
całość, uwzględniającą nadrzędny cel projektu maksymalnie 20 pkt:
0 pkt.- Wykonawca przedstawił scenariusz- koncepcję, ale nie zawierał on żadnego z
pożądanych elementów.
5 pkt.- Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek
spójności w stopniu dostatecznym tj. tylko niektóre elementy w koncepcji zostały właściwie
dopasowane do celu projektu, specyfiki wydarzenia. W stopniu dostatecznym dobrano
narzędzia, metody i elementy itp. które jednocześnie wyróżniają region, wskazują jego
atrybuty ekologiczne i uzdrowiskowe, pozytywnie wpływają na budowanie marki Łódzkie.
Wszystkie przedstawione punkty festiwalu w scenariuszu w stopniu dostatecznym i
niewystarczającym budują konsekwentną i spójną ideę tworząc przy tym nierozerwalną
całość. Zarówno zaproponowany wygląd miasteczka ekologicznego, jak i scenografia,
program samego koncertu telewizyjnego warstwa wizualna, program kina plenerowego
oraz koncepcja informacyjno- promocyjna tylko w stopniu dostatecznym tworzą spójną
wizję odpowiadającą głównemu przekazowi całego festiwalu ekologicznego.
10 pkt.-Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek
spójności w stopniu dobrym tj. większość elementów w koncepcji zostały właściwie
dopasowane do celu projektu, specyfiki wydarzenia. W stopniu dobrym dobrano narzędzia,
metody i elementy itp.
15 pkt. -Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek
spójności w stopniu bardzo dobrym tj. wszystkie elementy w koncepcji zostały właściwie
dopasowane do celu projektu, specyfiki wydarzenia. W stopniu bardzo dobrym dobrano
narzędzia, metody i elementy itp.
20 pkt. -Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek
spójności w stopniu wybitnym tj. wszystkie elementy w koncepcji zostały właściwie
dopasowane do celu projektu, specyfiki wydarzenia. Celnie dobrano narzędzia, metody i
elementy itp.
b)
Innowacyjność, oryginalność - projekt koncepcji kreacji miasteczka
ekologicznego i warsztatów ekologicznych łączy w oryginalny sposób ideę i formę festiwalu,
prezentuje innowacje ekologiczne, umożliwiające doświadczanie rozwiązań innowacyjnych
w prosty i przystępny sposób dla każdego uczestnika warsztatów. Dobór różnorodnych
narzędzi i metod edukacyjnych umożliwia w przystępny
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i ciekawy dla odbiorcy sposób przyswoić zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.
0 pkt.- Wykonawca przedstawił scenariusz- koncepcję, ale nie zawierał on żadnego z
pożądanych elementów.
5 pkt.- Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają
warunek
innowacyjności i oryginalności jedynie w stopniu dostatecznym.
Poszczególne elementy
w projekcie koncepcji kreacji miasteczka ekologicznego i
warsztatów ekologicznych w stopniu dostatecznym łączą w oryginalny sposób ideę i formę
festiwalu, prezentują innowacje ekologiczne, umożliwiające doświadczanie rozwiązań
innowacyjnych w prosty i przystępny sposób dla każdego uczestnika warsztatów. Dobór
różnorodnych narzędzi i metod edukacyjnych jedynie dostatecznie umożliwia w przystępny
i ciekawy dla odbiorcy sposób przyswoić zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.
10 pkt- Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają
warunek
innowacyjności i oryginalności w stopniu bardzo dobrym tj. w projekcie koncepcji kreacji
miasteczka ekologicznego i warsztatów ekologicznych w stopniu bardzo dobrym łączą w
oryginalny sposób ideę i formę festiwalu.
c)
Uniwersalność- projekt adresowany jest do szerokiego, wielopokoleniowego
ogólnopolskiego audytorium, zarówno w części eventowej, jak i poprzez zaangażowanie
szerokozasięgowych mediów ogólnopolskich. We wszystkich elementach projektu
stosowane będą formy atrakcyjne, łatwoprzyswajalne dla każdego uczestnika i odbiorcy.
Zamawiający będzie oceniał dobór artystów ze względu na atrakcyjność dla
wielopokoleniowego odbiorcy. W warstwie artystycznej pożądane są elementy nawiązujące
do głównej idei festiwalu.
0 pkt.- Wykonawca przedstawił scenariusz- koncepcję, ale nie zawierał on żadnego z
pożądanych elementów.
5 pkt. Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają
warunek
uniwersalności jedynie w stopniu dostatecznym. Projekt adresowany jest do szerokiego,
wielopokoleniowego ogólnopolskiego audytorium jedynie
w stopniu dostatecznym, zarówno w części eventowej, jak i poprzez zaangażowanie
szerokozasięgowych mediów ogólnopolskich. Tylko kilka przedstawionych elementów
projektu stanowią łatwą i atrakcyjną formę, łatwoprzyswajalną dla każdego uczestnika i
odbiorcy. Dobór artystów ze względu na atrakcyjność dla wielopokoleniowego odbiorcy
jedynie w sposób dostateczny spełnia ten warunek.
10 pkt.- Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek
uniwersalności w stopniu bardzo dobrym tj. Projekt adresowany jest do szerokiego,
wielopokoleniowego ogólnopolskiego audytorium.
Wszystkie przedstawione elementy projektu stanowią łatwą i atrakcyjną formę,
łatwoprzyswajalną dla każdego uczestnika i odbiorcy. Dobór artystów ze względu na
atrakcyjność dla wielopokoleniowego odbiorcy spełnia ten warunek w stopniu bardzo
dobrym.
Ocena łączna
Punkty uzyskane w ocenie kryterium cenowego zostaną dodane do punktów uzyskanych w
ramach kryterium sposobu realizacji zamówienia.
4. Wynik:
a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów
określonych w pkt. 1.
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b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
c) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
d) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4 lit. c,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Rozdział XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVII
SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Rozdział XVII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Rozdział XVIII – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy podlega
unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na
zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania:
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- termin płatności faktury 30 dni.
- Płatność końcowa, jednorazowa. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a.
zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
działania siły wyższej lub zakazów wprowadzonych w związku z trwającą pandemią;
b.
zostanie stwierdzona konieczność zaniechania realizacji części wydarzenia,
powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
równoważność zaniechanych elementów;
c.
zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
działaniem osób trzecich,
d.
wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany
przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

aneksu

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian do niniejszej umowy,
spowodowanych okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez strony:
a.
Zmiany terminu
zaplanowanym terminie ;

w

przypadku

niemożności

zrealizowania

festiwalu,

w

b.
zmiany pierwotnie oferowanego elementu koncepcji programowej pod warunkiem
zaoferowania elementów równoważnych, nie gorszych od dotychczas oferowanych
elementów przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej lub niższej ceny;
c.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku
braku możliwości zrealizowania oferowanego elementu koncepcji programowej w terminie
zaplanowanego wydarzenia. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaistnienia takiej sytuacji oraz do
przedstawienia Zamawiającemu zamiennej koncepcji programowej lub czasowej o
parametrach nie gorszych niż zawarte w ofercie w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub cenie korzystniejszej dla
Zamawiającego niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana umowy
w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji
zamiennika.
d.
w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
6. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan,
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli

Strona 25 z 29

możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno
być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
7. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
8. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął
zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.
10. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia
uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany
11. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
Rozdział XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
1. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
Rozdział XX – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul.
Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43;
63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak,
kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp
przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Rozdział XXI – Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Przedmiot usługi objętej postępowaniem stanowi obiektywną
całość. Brak jest możliwości dokonania dodatkowego podziału zamówienia, gdyż
wystąpiłyby nadmierne trudności, związane z realizacją usługi. Zaangażowanie dwóch lub
większej liczby wykonawców, których działania należy koordynować, mogą doprowadzić do
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opóźnień w realizacji prac, co mogłoby uniemożliwić realizację festiwalu w wymaganym
terminie. Dodatkowo wymagałoby zaangażowania dodatkowych pracowników po stronie
zamawiającego.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
4.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
7.Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9.W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art.
71 ust. 1 sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
10 INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Nie dotyczy
Rozdział XXI – Wykaz załączników do specyfikacji
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a - wstępny harmonogram planowanych wydarzeń w programie ramowym
Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w
postępowaniu – Wykonawca
Załącznik nr 2a - wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w
postępowaniu – Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
– Wykonawca
Załącznik nr 3a – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
– Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6- Wykaz usług
Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw
wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego
Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia( jeżeli dotyczy)
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