PN – 36/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 z póżn.zm.), zwaną dalej ustawą.
3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego
do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem
studium będzie działanie przyczyniające się do zwiększenia dostępności e-usług
publicznych świadczonych przez Gminę Mikołów.
Szacowana wartość projektu wynosi ok. 1,0 mln zł.
Opracowane studium wykonalności powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 i wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej:
http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/14.
Zamawiający oczekuje opracowania kompletnego studium wykonalności (tj. studium
zawierające test pomocy publicznej oraz matryce logiczną) oraz analizę ekonomiczną.
Zamawiający nie wymaga opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz
samego wniosku o dofinansowanie (tj. pozwoleń budowlanych, wypisów itp.)
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert:
Maksymalny nieprzekraczalny termin do: 23.09.2015 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności;
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8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie 1 usługi polegającej na opracowaniu
studium wykonalności dla projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dopuszcza się studia
wykonalności dla projektu zrealizowanego, realizowanego lub tego,
który nie otrzymał dofinansowania;
8.1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym;
8.1.4. dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
8.1.5. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do
wykonania zamówienia.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy, identyczne dla każdej części zamówienia:
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.
Wykonawca musi złożyć wykaz
zawierający 1 usługę polegającą
na opracowaniu studium wykonalności dla projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wraz z podaniem
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa
została wykonana, oraz załączyć dowody, że usługa została wykonana
należycie wg zał. nr 3.

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego usługa wskazana przez wykonawcę w wykazie usług, została wcześnie
wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jednocześnie Zamawiający żąda aby Wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
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9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia (wg załącznika nr 2a).
9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w wykonawca przedstawia
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika
nr 2).
9.4. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2b).
Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
Polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania
się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą
za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
korespondencji.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną
należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości. Konsekwencje niedbałego,
nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie
obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz,
a przez wykonawcę w ofercie.
Osoby upoważniona - Michał Bocheński.
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
- formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz). Wykonawca oprócz podania ceny jest
zobowiązany podać jednoznacznie termin wykonania usługi, wybierając jedną
z 4 możliwych dat: 23.09.2015, 22.09.2015, 21.09.2015, 18.09.2015.
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Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do siwz)
i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2a do siwz)
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 9 siwz.
- informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2b do siwz).
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 36/2015 Opracowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do
zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu.
Nie otwierać przed 28.08.2015 r. godz. 12.00.”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 28.08.2015 r. do godz. 11.00 w przypadku przesyłek pocztowych
należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia
przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Mikołów,
Rynek 16, pok. 34.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferent powinien podać cenę ryczałtową brutto, oraz należny podatek Vat za
wykonanie zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których
poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia.
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Kryteriami oceny ofert są:
16.1. Cena – 97 pkt
16.2. Termin – 3 pkt
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Za wykonanie zamówienia w terminie:
- 23.09.2015 wykonawca uzyskuje 0 pkt
- 22.09.2015 wykonawca uzyskuje 1 pkt
- 21.09.2015 wykonawca uzyskuje 2 pkt
- 18.09.2015 wykonawca uzyskuje 3 pkt
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin późniejszy niż do 23.09.2015 r., wcześniejszy niż
18.09.2015 lub nie poda terminu wykonania usługi to Zamawiający uzna, że treść oferty
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
Ponieważ 19.09.2015 to sobota, a 20.09.2015 to niedziela i Zamawiający w te dni nie
pracuje, to, o ile Wykonawca poda powyższe terminy (19.09.2015 lub 20.09.2015)
Zamawiający uzna to za zadeklarowanie terminu 21.09.2015 i przyzna 2 punkty
w kryterium „termin”.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO

x 97 pkt

+

dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem

wykonania zamówienia wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów.
* wyjaśnienia:

CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 97 pkt za cenę i 3 pkt za termin
wykonania)
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Mikołowa.
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego
do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych
w załączonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt.
ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94
ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu, skargę do właściwego Sądu
Okręgowego.
21. Postanowienia końcowe:
21.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
21.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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PN-36/2015

UMOWA
zawarta w dniu ………………….. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów
z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 635-180-53-47, REGON: 276257630
reprezentowaną przez:
.............................................
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
.........................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie studium wykonalności wraz z analizą
finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu
w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa
II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
§2
Opracowane studium wykonalności wraz z analizą finansową powinno być zgodne z
aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§3
W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się:
1. Udostępnić Wykonawcy dokumenty i informacje niezbędne, mające związek
z przedmiotem niniejszej umowy, w odpowiednim terminie umożliwiającym
właściwe wykonanie umowy.
2. Udzielać informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Współdziałać z Wykonawcą w celu sprawnego przebiegu wykonania umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności
z wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu określonego w § 1 umowy z
należytą starannością, zasadami wiedzy profesjonalnej, sprawdzonego warsztatu
pracy.
1

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową oraz
do zwrotu dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego do dnia obustronnie
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że posiada zasoby do wykonywania
przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji
przedmiotu umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowanie określone w § 1 umowy
w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia …………….. roku.
§6
1. Wykonawca dokona niezbędnych uzupełnień i skorygowania opracowania
określonego w § 1 umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przesłania
przez Organizatora przetargu informacji o zmianach w wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do uzupełnienia na swój koszt
ewentualnych braków oraz poprawienia wad w opracowaniu w przypadku
stwierdzenia takowych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym, oceniającą projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach konkursu do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Uzupełnienia te będą dokonywane do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o
dofinansowaniu lub nieotrzymaniu dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§7
1. Ostateczny odbiór opracowania nastąpi niezwłocznie w uzgodnionym przez strony
terminie
na
podstawie
obustronnie
podpisanego
protokołu
zdawczo
-odbiorczego.
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
3. Strony uznają wykonanie poszczególnych opracowań, o których mowa w § 1 za
wykonane w dniu obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Opracowanie stanowiące przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie MS Office.
§8
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy dowolną techniką,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami odtworzonymi,
c) rozpowszechniania przedmiotu umowy i jego publicznego udostępniania,
d) wypożyczenie przedmiotu umowy,
e) publikacji i emisje przedmiotu umowy w tym publikacji na stronie internetowej,
f) wprowadzania do obrotu i prezentacji w formie materiałów promocyjnych (prezentacji
w środkach masowego przekazu, w publikacjach, materiałach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych miasta itp. ), bez ograniczeń co do miejsca, czasu i
formy,
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dokonywania kserokopii przedmiotu dzieła i wprowadzania do pamięci komputera,
2. Powielanie i reprodukcja opracowania dla celów realizacji inwestycji nie wymaga
odrębnej zgody Wykonawcy.
3. Wszelkie arkusze zawarte w opracowaniu powinny być aktywne zaś wprowadzone
formuły czytelne i zgodne z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny
formalnej i merytorycznej w ramach konkursów do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§9
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości: ….. zł brutto (słownie: …… złotych).
§ 10
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego zakończeniu, uzgodnieniu,
naniesieniu przez Wykonawcę poprawek, odbiorze i po podpisaniu obustronnym
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze/rachunku.
3. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po podpisaniu obustronnym protokołu
zdawczo-odbiorczego.
4. Organizator przetargu zobowiązuje się do zapłaty faktur/rachunków Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu
umowy.
7. W razie wystawienia przez Wykonawcę i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT
z brakami, w tym w szczególności faktury VAT wystawionej błędnie lub bez
protokołu, o którym mowa w punkcie 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do
usunięcia braków. W takiej sytuacji termin płatności danej faktury VAT przesuwa się
do dnia, w którym braki zostaną skutecznie usunięte.
§ 11
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony
przewidują następujące kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w § 9 umowy;
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w § 9 umowy;
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia określonego w § 9 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od
terminu określonego w § 5 pkt 1 umowy.
b) Zamawiający zapłaci karę umowną:
- za odstąpienie od umowy ze swojej winy – za wyjątkiem sytuacji,
gdy Zamawiający w czasie trwania umowy, nie przystąpi do konkursu
o dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Śląskiego – w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 9 umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury/rachunku
wystawionej przez Wykonawcę.
§ 12
1. Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania opracowań określonych w
§ 1 umowy, w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej
wykonania przez Wykonawcę a także w przypadku, gdy:
a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze;
§ 13
1. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do wykonania niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac
objętych umową.
2. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Michał Bocheński
b) ze strony Wykonawcy: …………
§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego, właściwego dla Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca
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PN – 36/2015
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*).........................................................................................................................
Nazwa, adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………….. REGON: ………………………………..
Fax .................................., Telefon ................................, Adres e-mail …………………………

Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu
planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach
Poddziałania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II.
Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Przedmiotem studium będzie działanie przyczyniające się do
zwiększenia dostępności e-usług publicznych świadczonych przez Gminę Mikołów.
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: ………………………… zł
Należny podatek Vat: ……………………. zł
Termin opracowania studium: wskazać jednoznacznie jedną z dat wymienionych
poniżej

23.09.2015
22.09.2015
21.09.2015
18.09.2015

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

……………………………………
miejscowość i data

……………..………………….
pieczątka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.

PN-36/2015
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca ...........................................................................................................
.................................................................................................................................

Postępowanie:
Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego
do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem
studium będzie działanie przyczyniające się do zwiększenia dostępności e-usług
publicznych świadczonych przez Gminę Mikołów.
Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

PN-36/2015
Załącznik nr 2a

OŚWIADCZENIE
o braku przesłanek do wykluczenia
Wykonawca ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Postępowanie:
Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego
do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem
studium będzie działanie przyczyniające się do zwiększenia dostępności e-usług
publicznych świadczonych przez Gminę Mikołów.
Oświadczam, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia mnie z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.).

…..............................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

Uwaga:
W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę wspólną lub spółek cywilnych, oświadczenie musi złożyć każdy
wykonawca wchodzący w skład konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej

PN-36/2015
Załącznik nr 2b
INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Wykonawca .....................................................................................................……..........
......................................................................................................…………...........................
Adres

(*) oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………………….
2. .….……………………………………………………..
3. …………………………………………………………..

(*) oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej.

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

Uwaga:
W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę wspólną lub spółek cywilnych, oświadczenie musi złożyć każdy
wykonawca wchodzący w skład konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej

(*) Niepotrzebne wykreślić

PN – 36/2015
Załącznik nr 3

Wykaz
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
- 1 usługa polegająca na opracowaniu studium wykonalności dla projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.

Podmiot na rzecz którego usługa
została wykonana

Przedmiot usługi

Wartość
usługi brutto

Data wykonania

Opracowanie studium wykonalności
dla projektu …………………………
1

…………………………………….
pieczątka i podpis wykonawcy

* do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługa ta została wykonana w sposób należyty.
** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

