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Ogłoszenie nr 595122-N-2020 z dnia 2020-10-08 r.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.: Przeprowadzenie
kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do
odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku
surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
os priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków pochodzących z w/w programu oraz z pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.,
krajowy numer identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona 22 , 85-862 Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, , e-mail biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.pronatura.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka prawa handlowego
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.pronatura.bydgoszcz.pl

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

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

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

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
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sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Bydgoszcz przy ul. E. Petersona 22

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w
Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/43/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
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Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie
efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w
Bydgoszczy” w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39294100-0
79341400-0
79340000-9
79822500-7
72212000-4
72416000-9
72413000-8

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

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

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

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: 6. Termin realizacji zamówienia 6.1. Termin realizacji zamó wienia 1) w
zakresie części nr I- do 31 sierpnia 2022 r., w tym : a) 2 tygodnie od podpisania umowy – opracowanie
szczegółowej koncepcji funkcjonalnej zawierającej analizę potrzeb oraz wstępną analizę systemową
rozwiązania. b) 10 tygodni od podpisania umowy– opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej,
wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji webowej. c) 10 tygodni od
podpisania umowy - opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, wytworzenie oraz
przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji mobilnej. Testowe uruchomienie pełnego systemu
na docelowym środowisku. d) 13 tygodni od daty podpisania umowy– przeprowadzenie testów aplikacji
(przy czym Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan testów akceptacyjnych, a następnie
przeprowadzi je wspólnie z Zamawiającym). Przeprowadzenie budowy, instalacji, konfiguracji i
wdrożenia aplikacji. Przeprowadzenie szkoleń administratorów aplikacji, w oparciu o przygotowane przez
Wykonawcę̨ materiały. Dostarczenie następującej dokumentacji oraz załączników: raport z testów
wewnętrznych, plan testów akceptacyjnych, dokumentację koncepcji funkcjonalnej oraz analizę
funkcjonalną, dokumentację administracyjną, dokumentację użytkownika. e) do 31 sierpnia 2022 r. –
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i aplikacji. 2) w zakresie części nr II - do 31 sierpnia 2022
r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr I musi
wykazać, że a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną usługę, której
przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego lub aplikacji
mobilnej oraz dokonanie integracji portalu internetowego i aplikacji mobilnej o łącznej wartości co
najmniej 100 000,00 zł brutto ; b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniąc niżej wymienione funkcje: a.
Kierownik projektu: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: • Wykształcenie wyższe
informatyczne, • Wiedza w zakresie wytwarzania oprogramowania i kierowania projektami
informatycznymi według jednej z powszechnie stosowanych metodyk adaptacyjnego zarządzania
projektami (np. SCRUM, Kanban), potwierdzona odpowiednim certyfikatem • Minimum 5 - letnie
doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi b. Grafik: (1 osoba), która spełnia niżej
wymienione warunki: • Wykształcenie wyższe o specjalności grafika komputerowa lub projektowanie
graficzne, • Doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów graficznych portali internetowych, c.
Programista: (1 osoba), która spełnia niżej wymienione warunki: • Wykształcenie wyższe
informatyczne, • Doświadczenie w roli programisty w realizacji co najmniej 5 portali internetowych, d.
Specjalista ds. testów oprogramowania (1 osoba), • Minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu
oprogramowania - testy funkcjonalne, integracyjne, akceptacyjne, automatyczne, wydajnościowe.
Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach a. i c. powyżej pełniła jedna osoba.
Zamawiający dopuszcza, by funkcje wymienione w punktach b. i c. powyżej pełniła jedna osoba. B.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie części nr II winien wykazać, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi, z których jedna polegała na zorganizowaniu
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eventu związanego z promocją inwestycji na min. 50 osób a druga na przeprowadzeniu promocji w
mediach elektronicznych i drukowanych. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca wykazał się
wykonaniem 1 usługi pod warunkiem, że jej zakres obejmował zorganizowanie eventu na min. 50 osób
oraz przeprowadzenie promocji w mediach elektronicznych i drukowanych. Wykonawca ubiegający
się o zamówienie w zakresie części nr I i II winien wykazać, że spełnia łącznie warunki opisane w ust.
1 pkt 1.2. ppkt 2) lit. A i B SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art.
24 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art.
22a PZP a na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, lub podwykonawcy, nie będącego
podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP:a. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których
mowa w części III.1.4. niniejszej SIWZ w zw. z art. 24 ust. 5 PZP: Zamawiający wezwie do
przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne
udzielenie zamówienia, podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, o którym
mowa w art. 22a PZP, lub podwykonawcy, nie będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22a PZP b.
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie części III. pkt 1.4 ppkt 1) niniejszej SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie do przedłożenia: Zamawiający nie stawia
wymagań w tym zakresie. b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy,
Zamawiający wezwie do przedłożenia: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie c. W
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie do przedłożenia: - wykazu usług
wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
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na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy
mający siedzibę zagranicą 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 3: a) pkt 5d) lit. a.
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 1 dotyczące terminu wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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

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

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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

Czas trwania:

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki
podatku od towarów i usług VAT- zmiana wysokości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
odpowiednio do zmiany stawki tego podatku 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi
proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego
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wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszt wykonania zamówienia,
jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnianie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w
pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie
lub na podstawie innej umowy, otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki
godzinowej; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania
Zamówienia. 5) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby
wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w cz. III. ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 lit. A. 6)
Zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia w cz. II zamówienia w przypadku przedłużenia
terminu realizacji inwestycji, promocji której ma służyć zamówienie. 2. W sytuacji wystąpienia
okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy. W przypadku gdy przepisy zmieniające stawkę VAT będą mieć zastosowanie do płatności
wynikających z umowy o zamówienie publiczne, Strony są zobowiązane do niezwłocznego
zaakceptowania powyższego wniosku i zmiany umowy w odpowiednim zakresie poprzez podpisanie
aneksu do umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zmówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej, w szczególności zobowiązany będzie
wykazać fakt zatrudniania przy realizacji umowy osób, których wynagrodzenie jest niższe niż nowo
ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa. Wniosek powinien
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia które wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą
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akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej
stawki godzinowej. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lub 4) Wykonawca
składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po zmianie zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek
pomiędzy wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o
których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których
mowa w ust. 2-4 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. Zmiana umowy skutkuje odpowiednią
zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy i
wejściu w życie zmienionych przepisów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty wykonania zamówienia należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 6. W sytuacji
określonej w ust. 1 pkt 5 powyżej, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o woli zmiany osoby
skierowanej do realizacji zamówienia, przedstawiając (w formie wykazu, o którym mowa w części III ust.
3 pkt. 5a) lit. c. tiret drugie niniejszej SIWZ) informacje nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
doświadczenia i wykształcenia, potwierdzających spełnianie przez nowe osoby spełniać będą warunki
określone w cz. III. ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2 lit A. Zamawiający, po zweryfikowaniu powyższych informacji,
wyznaczy termin podpisania aneksu. 7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 6) powyżej Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o przesunięciu terminu końcowego realizacji inwestycji. Strony uzgodnią
odpowiednią zmianę harmonogramu realizacji zadań objętych zamówieniem w cz. II Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

08.10.2020, 15:02

Firefox

18 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c4c5c6...

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 roku o godz. 10:25 w siedzibie Zamawiającego w
Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część nr I- strona internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie
efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ w zakresie części nr I - strona
internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ, pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72212000-4, 72416000-9, 72413000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:6.1. Termin realizacji zamó wienia 1) w zakresie części nr I- do 31
sierpnia 2022 r., w tym : a) 2 tygodnie od podpisania umowy – opracowanie szczegółowej koncepcji
funkcjonalnej zawierającej analizę potrzeb oraz wstępną analizę systemową rozwiązania. b) 10 tygodni od
podpisania umowy– opracowanie szczegółowej analizy funkcjonalnej, wytworzenie oraz przeprowadzenie
testów funkcjonalnych dla aplikacji webowej. c) 10 tygodni od podpisania umowy - opracowanie
szczegółowej analizy funkcjonalnej, wytworzenie oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla aplikacji
mobilnej. Testowe uruchomienie pełnego systemu na docelowym środowisku. d) 13 tygodni od daty
podpisania umowy– przeprowadzenie testów aplikacji (przy czym Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiającym plan testów akceptacyjnych, a następnie przeprowadzi je wspólnie z Zamawiającym).
Przeprowadzenie budowy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia aplikacji. Przeprowadzenie szkoleń
administratorów aplikacji, w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę̨ materiały. Dostarczenie następującej
dokumentacji oraz załączników: raport z testów wewnętrznych, plan testów akceptacyjnych, dokumentację
koncepcji funkcjonalnej oraz analizę funkcjonalną, dokumentację administracyjną, dokumentację
użytkownika. e) do 31 sierpnia 2022 r. – prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i aplikacji.

08.10.2020, 15:02

Firefox

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c4c5c6...

20 z 20

08.10.2020, 15:02

