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ROZDZIAŁ I 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Operatora zarządzającego Przemyskim Inkubatorem 

Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. Ratuszowej 10A w Przemyślu.  

Działania Operatora w Inkubatorze oprócz czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem mają 

wspierać innowacyjność, promowanie oraz rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, regionu powiatu przemyskiego oraz województwa 

podkarpackiego, w szczególności poprzez udostępnienie powierzchni i zaplecza biurowego wraz 

z wyposażeniem dla nowo utworzonych i istniejących przedsiębiorstw. Ponadto celem Inkubatora jest pomoc 

merytoryczna w zarządzaniu firmą poprzez realizację usług doradczych, szkoleń, warsztatów tematycznych, 

konferencji, seminariów, forów, ułatwienie dostępu do kadry naukowej, zachęcanie do nawiązywania 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki i biznesu, promowanie idei przedsiębiorczości 

i innowacyjności, współpraca z organizacjami pracodawców, wyższymi uczelniami itp. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

70330000-3 – Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy. 

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) przekazanie Inkubatora Operatorowi odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

zawierającego opis obiektu wraz z całym wyposażeniem. Od dnia powierzenia majątku Inkubatora na 

Operatora przechodzi obowiązek utrzymywania przedmiotowego majątku w niepogorszonym stanie 

uwzględniającym jednak naturalne zużycie zgodnie z powierzonymi zadaniami i obowiązkami; 

2) podstawą weryfikacji działalności Operatora będą kwartalne oraz roczne sprawozdania merytoryczne 

z prowadzonej działalności przedkładane Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 10 dnia miesiąca 

następnego po okresie, za który należy złożyć sprawozdanie. W ostatnim roku realizacji umowy Operator 

przedstawi sprawozdanie końcowe w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po zakończeniu realizacji 

umowy. Wszystkie sprawozdania merytoryczne powinny zawierać informację o ilości i stanie realizacji 

poszczególnych usług specjalistycznych, liczbie podpisanych umów na wynajem powierzchni użytkowej 

(w tym stopniu realizacji wskaźnika rezultatu tj. liczbie przedsiębiorstw ulokowanych w Inkubatorze), 

podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych, itp. Operator będzie również zobowiązany do składania 

miesięcznych zestawień uwzględniających uzyskane przychody, w tym przychody należne Gminie 

Miejskiej Przemyśl w terminie do 5-tego dnia miesiąca następnego w okresie trwania umowy;  

3) jeżeli na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań merytorycznych lub przeprowadzonej kontroli 

Gmina Miejska Przemyśl stwierdzi nieprawidłowości w zakresie realizacji powierzonych zadań 

i obowiązków wezwie Operatora do złożenia stosownych wyjaśnień w tym względzie. Jeżeli na podstawie 

złożonych wyjaśnień Gmina Miejska Przemyśl stwierdzi uchybienia w zakresie należytej realizacji umowy, 

wezwie Operatora do ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin, który nie powinien przekraczać 3 

miesięcy. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie Gminie Miejskiej 

Przemyśl przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym; 

4) wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu oraz zakresu zamówienia zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, który stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Na etapie przygotowawczym: 

2. Przekazanie Inkubatora Operatorowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego opis obiektu 

wraz z całym wyposażeniem w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.  

3. Ustalenie w uzgodnieniu z wybranym Operatorem stawek rynkowych za wynajem powierzchni Inkubatora. 

4. Weryfikacja i zatwierdzenie zasad funkcjonowania inkubatora. 

Na etapie funkcjonowania obiektu: 

5. Przeglądy gwarancyjne budynku inkubatora wynikające z umowy z wykonawcą robót. 
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6. Pokrycie kosztów mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki). 

7. Pokrycie kosztów ochrony budynku (dozór instalacji alarmowej). 

8. Ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz włamania, kradzieży 

i zniszczenia. 

9. Aktualizacja w uzgodnieniu z wybranym Operatorem stawek rynkowych za wynajem powierzchni Inkubatora 

(w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba). 

10. Ustalenie w uzgodnieniu z wybranym Operatorem wysokości opłaty eksploatacyjnej wliczanej w koszty najmu 

powierzchni inkubatora. 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

Wybrany Wykonawca, zwany również Operatorem zobowiązany jest prowadzić działania w okresie poprzedzającym 

oddanie do użytku obiektu inkubatora (etap przygotowawczy) oraz w okresie jego. 

1. Zadania i obowiązki Operatora na etapie przygotowawczym: 

1) opracowanie i uzgodnienie z Gminą Miejską Przemyśl zasad funkcjonowania inkubatora w terminie do 30 

dni od podpisania umowy na prowadzenie Inkubatora, w tym: 

a) regulaminu funkcjonowania Inkubatora, 

b) oferty Inkubatora, 

c) regulaminu rekrutacji i kryteriów naboru przedsiębiorców do Inkubatora, 

d) regulaminu dot. zasad wsparcia przedsiębiorców ulokowanych w Inkubatorze, 

e) wzoru umowy z przedsiębiorcą uzyskującym wsparcie w Inkubatorze, 

f) wzorów formularzy obowiązujących w Inkubatorze; 

2) realizacja innych działań przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia działalności Inkubatora tj. do 

pozyskania przedsiębiorców i wykorzystania powierzchni inkubatora. 

2. Zadania i obowiązki Operatora na etapie funkcjonowania obiektu: 

1) administrowanie powierzonym majątkiem, a w szczególności prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie 

właściwego stanu technicznego budynku, urządzeń technicznych oraz wyposażenia zgodnie 

z przekazanymi przez Gminę Miejską Przemyśl instrukcjami obsługi, a także obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie. 

Operator będzie odpowiedzialny za: 

a) prawidłową eksploatację budynku oraz wyposażenia, 

b) stan nieruchomości i bezpieczeństwo osób trzecich na terenie nieruchomości; 

2) dokonywanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 

Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333); 

3) zawarcie umowy na konserwację windy; 

4) utrzymanie letnie i zimowe budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia - chodniki przy ul. Ratuszowej 

i ul. Serbańskiej oraz niezabudowana część działki za budynkiem (w tym m.in. sprzątanie, koszenie trawy, 

odśnieżanie dachu budynku Inkubatora); 

5) zapewnienie dostępu do Internetu; 

6) zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z terenu inkubatora; 

7) zapewnienie porządku wewnątrz budynku inkubatora – bieżące sprzątanie części wspólnych. Pozostałe 

powierzchnie, w tym niewynajęte pomieszczenia biurowe sprzątane według potrzeby. 

8) pokrycie kosztów mycia, co najmniej 2 razy w roku stolarki okiennej: okna otwierane oraz okna stałe 

(stanowiące przeszkoloną cześć ścian zewnętrznych). Od zewnątrz wymagane mycie ze zwyżki lub 

podnośnika; 

9) pokrycie kosztów mycia drzwi zewnętrznych i witryn na parterze budynku na bieżąco zgodnie z potrzebą; 

10) dokonywanie drobnych napraw w zakresie nieobjętym gwarancją (budynek inkubatora oraz wyposażenie); 

11) aktualizacja zasad funkcjonowania inkubatora w przypadku zaistnienia takiej potrzeby; 

12) prowadzenie naboru przedsiębiorców do inkubatora zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji; 

13) wynajem podmiotom przyjętym do inkubatora powierzchni biurowych w oparciu o otwarte, przejrzyste 

i niedyskryminujące zasady z ceną ustaloną na podstawie stawek rynkowych; 

14) Operator będzie przygotowywał, zawierał i rozwiązywał w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl 

umowy najmu z podmiotami/przedsiębiorcami korzystającymi z pomieszczeń i infrastruktury inkubatora; 

15) wynajem sali konferencyjnej na podstawie stawek rynkowych wszystkim zainteresowanym podmiotom, 

w tym podmiotom nieuzyskującym wsparcia w ramach Inkubatora; 

16) obsługa organizacyjna oraz finansowo-księgowa inkubatora i ulokowanych w nim podmiotów: 

a) Operator będzie przekazywał Gminie Miejskiej Przemyśl, niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu 

pod względem wykonania usługi, faktury zakupu usług dotyczących dostawy ww. mediów, 
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w nieprzekraczalnym terminie niezbędnym do realizacji płatności (tj. minimum 7 dni przed terminem 

płatności). W przeciwnym wypadku kosztem odsetek za zwłokę zostanie obciążony Operator. 

Operator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru faktur zakupu, w którym należy odnotowywać datę 

wpływu faktury i datę przekazania faktury do Gminy Miejskiej Przemyśl; 

b) Operator będzie naliczał opłaty związane z najmem powierzchni inkubatora. W cenie najmu zostanie 

uwzględniona również opłata eksploatacyjna obejmująca koszty funkcjonowania z poprzedniego 

miesiąca. Wysokość opłaty eksploatacyjnej oraz jej elementy składowe zostaną uzgodnione z Gminą 

Miejską Przemyśl; 

c) wpływy z tytułu najmu powierzchni Inkubatora w tym sali konferencyjnej oraz 30,00% wpływów 

z pozostałych odpłatnych usług świadczonych podmiotom korzystającym z infrastruktury inkubatora, 

stanowią dochód Gminy Miejskiej Przemyśl; 

d) Operator będzie wystawiał faktury sprzedaży według określonej numeracji i prowadził ewidencję 

sprzedaży VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w imieniu i na rzecz 

Gminy po uprzednim uzyskaniu stosownego upoważnienia. Sprzedającym będzie Gmina Miejska 

Przemyśl, natomiast wystawiającym faktury VAT będzie Operator. Operator przekaże wystawione 

Gminie Miejskiej Przemyśl faktury w formie elektronicznej w postaci plików tekstowych, zgodnie 

z załączoną do umowy przykładową strukturą plików – w terminach jak w punkcie lit. g. Gmina na tej 

podstawie ujmie zrealizowaną sprzedaż w ewidencji księgowej należności oraz w swoich rejestrach 

sprzedaży VAT. Rejestr sprzedaży przekazywany będzie do Wydziału Finansowego Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu, po zamknięciu miesiąca w terminie do 3 dni po zakończeniu miesiąca, 

którego dotyczy sprzedaż. Kopie faktur sprzedaży w wersji papierowej będą przechowywane u 

Operatora. Operator na żądanie Gminy, udostępni wystawione kontrahentom faktury; 

e) należności objęte fakturami wystawionymi przez Operatora na najemców, będą regulowane na 

rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl, wskazany na fakturze; 

f) należności z tytułu 30,00% wpływów z pozostałych odpłatnych usług świadczonych podmiotom 

korzystającym z infrastruktury inkubatora będą regulowane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej 

Przemyśl w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca. 

Operator zobowiązany jest do składania miesięcznych zestawień uwzględniających uzyskane 

przychody, w tym przychody wyodrębnione należne Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 5-go 

dnia miesiąca następnego; 

g) w przypadku wpłat gotówkowych przyjętych przez Operatora jest on zobowiązany przekazywać je na 

rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, na konto Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 (Getin Noble Bank 

S.A.) w terminach: 

- uzyskane wg stanu na 20 dzień danego miesiąca - w terminie do 25-go dnia danego miesiąca, 

- uzyskane wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca - w terminie do 5-go dnia miesiąca 

następnego. 

Na okoliczność przyjętych i odprowadzonych wpłat gotówkowych, Operator sporządzi i przekaże 

zestawienie z dokonanych wpłat; 

h) Gmina Miejska Przemyśl powiadomi Operatora o zaległościach w opłatach najemców. Operator ma 

obowiązek dołożenia wszelkiej staranności celem uzyskania od najemców czynszów oraz innych opłat 

z tytułu najmu w pełnej przypisanej wysokości; 

i) Operator będzie naliczał i pobierał odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległości 

z tytułu czynszów najmu oraz innych należności, a także doliczy rekompensatę za koszty 

odzyskiwania należności w wysokości 40, 70, 100 euro - w zależności od wartości świadczenia 

pieniężnego z uwzględnieniem uchwały Nr 30/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 marca 

2020r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych; 

j) Operator zobowiązany jest przekazać niezbędną dokumentację do Wydziału Finansowego Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu w celu wszczęcia procedury windykacji należności wobec podmiotów 

zalegających z zapłatą należności; 

k) Operator będzie informował najemców powierzchni inkubatora o obowiązku ponoszenia kosztów 

podatku od nieruchomości oraz będzie przekazywał do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu 1 egz. umowy zawartej z najemcą w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

W umowach najmu należy zapisać dane dotyczące powierzchni wynajętej części budynku, wraz 

z odpowiadającym im udziałem w gruntach i budowlach. 

Operator zobowiązany jest do comiesięcznego składania w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca 

zestawienia zmian dotyczącego powierzchni użytkowych inkubatora oddanych w najem; 

l) Operator będzie zobowiązany do prowadzenia odrębnej księgowości dotyczącej funkcjonowania 

Inkubatora w sposób umożliwiający wyodrębnienie wszystkich kosztów i przychodów; 
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m) Operator zapewni we własnym zakresie niezbędne oprogramowanie na potrzeby obsługi finansowo-

księgowej w wymaganym zakresie; 

n) Operator zobowiązany jest do przechowywania i archiwizowania źródłowych dokumentów finansowo-

księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Reprezentacja i promocja. 

Działania informacyjno-promocyjne dotyczą: 

1) prowadzenia strony internetowej inkubatora (pełne informacje o inkubatorze w tym m.in. jego oferta oraz 

informacje dot. podmiotów ulokowanych w inkubatorze) - aktualizacja treści w razie potrzeby; 

2) prowadzenie profilu Inkubatora w mediach społecznościowych (Facebook) - aktualizacja treści w razie 

potrzeby; 

3) zamieszczanie ogłoszeń, materiałów i informacji w prasie lokalnej, regionalnej, krajowej, uczelnianej 

i specjalistycznej związanych z działalnością inkubatora - minimum jedno ogłoszenie w ciągu 6 miesięcy. 

4. Inicjowanie współpracy ulokowanych w inkubatorze MŚP z jednostką naukową jaką jest Państwowa Wyższa 

Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu lub inną uczelnią wyższą z terenu województwa podkarpackiego. 

5. Inicjowanie współpracy gospodarczej oraz wymiany informacji (transferu wiedzy) ulokowanych w inkubatorze 

podmiotów z przedsiębiorstwami z sektora ICT oraz nawiązanie stałej współpracy w ramach różnych relacji 

biznesowych. 

6. Świadczenie specjalistycznych usług. 

W ramach złożonej oferty w okresie obowiązywania umowy Operator musi zapewnić realizację 6 usług 

specjalistycznych. Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi świadczone przez Operatora lub 

podmioty zewnętrzne, nieposiadające charakteru ciągłego lub okresowego oraz które nie są związane ze 

zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, 

regularne usługi prawnicze lub reklama. 

Gmina Miejska Przemyśl uzna następujące usługi specjalistyczne: 

1) usługa szkoleniowa - szkolenie dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą: 

Usługa pn. „Spotkanie z biznesem” - warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność 

gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu. Szkolenia bezpłatne 1 dniowe (8 godzin 

lekcyjnych) skierowane do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Liczebność grupy: 

8-10 osób. Wymagane jest przeprowadzenie 1 szkolenia na 6 miesięcy; 

2) usługa informacyjna - udzielanie informacji o pożyczkach dofinansowanych ze środków publicznych na 

założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: 

Usługa świadczona bezpłatnie, skierowana, w szczególności do osób planujących założyć własną 

działalność gospodarczą. Ma na celu przekazanie kompleksowej informacji na temat oferty pożyczek 

dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej, w tym 

kryteriów ubiegania się i zasad przygotowania wymaganych dokumentów. Pod pojęciem ww. usługi 

informacyjnej rozumie się 2-godzinny dyżur doradcy w Inkubatorze raz w tygodniu lub 1-godzinny dyżur 

doradcy w Inkubatorze 2 razy w tygodniu, podczas których świadczone są opisane usługi informacyjne; 

3) usługa doradcza - przygotowanie biznes planu dotyczącego rozpoczynania działalności gospodarczej: 

Usługa świadczona odpłatnie, skierowana do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. 

Polega na kompleksowym przygotowaniu biznes planu dotyczącego podejmowanej działalności 

gospodarczej; 

4) usługa doradcza - przygotowanie wniosku o dotację na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: 

Usługa świadczona odpłatnie, skierowana do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą 

lub przedsiębiorców. Polega na kompleksowym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do programów 

finansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej; 

5) usługa finansowa - udzielanie pożyczek na założenie lub rozwój działalności gospodarczej finansowanych 

ze środków publicznych: 

Usługa świadczona bezpłatnie polegająca na pośrednictwie w udzielaniu pożyczek na założenie lub 

rozwinięcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków publicznych; 

6) usługa rekrutacji pracowników: 

Usługa będzie polegała na kompleksowej obsłudze przy rekrutacji pracowników przez przedsiębiorców 

usytuowanych w Inkubatorze. Usługa będzie usługą odpłatną. Będzie obejmowała ustalenie z 

przedsiębiorcą zakresu kompetencji i umiejętności poszukiwanego pracownika, przygotowanie i aktywację 

ogłoszeń rekrutacyjnych, monitoring i selekcję aplikacji kandydatów, przeprowadzenie rozmów 

kwalifikacyjnych z kandydatami - indywidualne rozmowy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (m.in. 

wywiady, testy kompetencyjne). 

7. Dopuszcza się możliwość świadczenia innych usług specjalistycznych, przy czym muszą być to usługi 

nieposiadające charakteru ciągłego lub okresowego oraz które nie są związane ze zwykłymi kosztami 

operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi 
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prawnicze lub reklama. Ponadto muszą być to usługi, które nie będą generować dodatkowych kosztów 

obciążających Gminę Miejską Przemyśl (np. będą to usługi odpłatne, z których przychód pokryje koszty 

realizacji). 

8. Operator lub podmioty zewnętrzne świadczące w inkubatorze usługi specjalistyczne muszą zapewnić ich 

odpowiedni standard. 

9. Operator może planować realizację innych działań wspierających przedsiębiorczość, w tym dodatkowych usług 

doradczych i szkoleniowych, ale muszą być to działania, które nie będą generować dodatkowych kosztów 

obciążających Gminę Miejską Przemyśl (np. będą to usługi odpłatne, z których przychód pokryje koszty 

realizacji). 

10. Wymagane jest wyznaczenie do obsługi inkubatora odpowiedniej liczby osób posiadających wiedzę 

i doświadczenie w zakresie: 

1) znajomości branży ICT, w której planuje się specjalizować Inkubator; 

2) finansów, księgowości; 

3) prawa. 

11. Od dnia powierzenia majątku Inkubatora na Operatora przechodzi obowiązek utrzymywania przedmiotowego 

majątku w niepogorszonym stanie uwzględniającym jednak naturalne zużycie zgodnie z powierzonymi 

zadaniami i obowiązkami. 

12. Operator zobowiązany jest wykonywać zlecone zadania i obowiązki z należytą starannością i rzetelnością 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także chronić interes Gminy Miejskiej Przemyśl w trakcie trwania 

umowy oraz do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. 

13. Operator zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 

w Inkubatorze” w ilości: 

1) co najmniej 1 firmy w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021r. 

2) co najmniej 11 firm w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.; 

3) co najmniej 11 firm w okresie od 1 stycznia 2022r. do końca obowiązywania umowy. 

14. W przypadku, gdy po 12 miesiącach od podpisania umowy wskaźnik wynajęcia powierzchni użytkowej 

przeznaczonej na wynajem wyniesie mniej niż 70,00%, wówczas Operator zobowiązuje się do pokrycia różnicy 

kosztów mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki) do pełnego obłożenia (100%) powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na wynajem, za każdy miesiąc, w którym ww. warunek zostanie spełniony. Warunek 

będzie weryfikowany według stanu na koniec trzynastego miesiąca i kolejnych miesięcy trwania umowy. 

15. Operator przedkłada Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po okresie, za który 

należy złożyć sprawozdanie, kwartalne oraz roczne sprawozdania merytoryczne z prowadzonej działalności 

oraz sprawozdanie końcowe. 

16. Operator przedkłada Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 5 dnia miesiąca następnego w okresie trwania 

umowy, zestawienia uwzględniające uzyskane przychody, w tym przychody należne Gminie Miejskiej Przemyśl. 

17. Wybrany Operator przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, na własny koszt i zapewnienie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, prowadzoną przez siebie działalność w Inkubatorze na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto.  
18. Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, który 

stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

IV. PŁATNOŚCI: 

1. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. 1/24 kwoty brutto wypłacana będzie w 24 równych miesięcznych ratach z dołu na podstawie faktur VAT 

wystawianych na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku, gdy protokolarne przekazanie Inkubatora Operatorowi nastąpi później, niż w pierwszym dniu 

miesiąca kalendarzowego lub Umowa zostanie rozwiązana przed końcem miesiąca kalendarzowego, 

wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie obliczone proporcjonalnie do liczby dni wykonywania obowiązków 

Operatora w danym miesiącu. 

4. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

6. Płatność za usługę dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgłoszony 

na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego 

wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek 

bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

7. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz 

1a ustawy o podatku od towarów i usług. 
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V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI, 

KTÓRYCH WYKONYWANIE POLEGA NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 §1 

USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974R. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz.U. z 2020.poz. 1320): 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 

polegających na: 

1) bieżącym sprzątaniu wewnątrz budynku; 

2) bieżącym sprzątaniu na zewnątrz budynku; 

3) odśnieżaniu dachu budynku; 

4) myciu okien od wewnątrz oraz od zewnątrz budynku Inkubatora; 

5) czynnościach związanych z przygotowaniem dokumentacji administracyjnej. 

2. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 niniejszego 

Rozdziału czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich 

oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 

krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału. 

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w pkt 1 niniejszego rozdziału, których dotyczy nw. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – zwanego RODO, 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwania Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału lub nie 

przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 4 niniejszego 

rozdziału, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu 

czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału uprawnia Zamawiającego do naliczania Wykonawcy 

kary umownej za każdorazowe niespełnienie wymagań w wysokości określonej we wzorze umowy, który 

stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

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

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

VI. TERMINY: 

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  
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VII. PODWYKONAWCY: 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części 

zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego 

zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców, o ile jest to wiadome. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 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 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, DOKUMENTY 

I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 

świadczonych usług specjalistycznych, wymienionych w pkt IV.19 Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, jeżeli Wykonawca posiada w zakresie świadczenia 

usług doradczych i szkoleniowych: 

a) akredytację Ministerstwa Rozwoju lub równoważny lub 

b) certyfikat standardów ISO 9001 (wg PN-EN ISO 9001:2009 lub ISO 9001:2015) lub równoważny 

lub 

c) akredytację rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (poprzednio KSU) lub 

równoważny lub 

d) inne certyfikaty na poziomie krajowym / europejskim / międzynarodowym potwierdzające jakość 

świadczonych usług; 

2) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): 

Realizacja w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, nadal realizuje) co najmniej 1 usługę, polegającą na zarządzaniu nieruchomością o powierzchni 

całkowitej min. 500 m2 przez okres 1 roku, które w swoim zakresie miało co najmniej: 

a) sprawowanie czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem, a w szczególności nad 

prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynku, urządzeń 

technicznych oraz wyposażenia, 

b) odpłatne wynajmowanie powierzchni, 

c) obsługę finansowo – księgową; 

3) zdolności zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

a) co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej średnie wykształcenie informatyczne, oraz 

posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w branży ICT; 

b) co najmniej 1 osobą do prowadzenia spraw finansowo-księgowych oraz posiadająca co najmniej 

roczne doświadczenie na stanowisku finansowo-księgowym, 

c) co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 

ustawy Pzp. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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II. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 

go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt III.1.5) niniejszego rozdziału. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował 

tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(Propozycja zobowiązania stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje, nie 

potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego rozdziału. 

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA ORAZ ZDOLNOŚĆ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) w przypadku wpisania w pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 

że dysponowane osoby posiadają dodatkowo punktowane uprawnienia/wykształcenie (zgodnie z 

kryteriami oceny ofert wymienionymi w Rozdziale IV pkt I.2), 3) i 4)) do Oferty należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające odpowiednio: 

a) wykształcenie wyższe informatyczne informatyka i /lub  

b) wykształcenie wyższe osoby prowadzącej sprawy finansowo-księgowe i lub/ 

c) uprawnienia radcy prawnego u prawnika. 

W przypadku nie dołączenia do Oferty dokumentów potwierdzających wskazane 

uprawnienia/wykształcenie Zamawiający przyzna odpowiednio 0 pkt w kryteriach ocen. 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, odpowiednio 

w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ; 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym 

zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, przedstawia zobowiązanie którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

6) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 

7) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1 niniejszego Rozdziału; 

8) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*, znajdujące się w treści formularza ofertowego; 

9) dowód wniesienia wadium. 
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*W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykreśla treść oświadczenia z formularza 

ofertowego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html informacji z otwarcia ofert, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca taki może 

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) potwierdzających kompetencje Wykonawcy do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie 

świadczonych usług specjalistycznych (doradczych i szkoleniowych): 

a) akredytację Ministerstwa Rozwoju lub równoważny lub 

b) certyfikat standardów ISO 9001 (wg PN-EN ISO 9001:2009 lub ISO 9001:2015) lub równoważny 

lub 

c) akredytację rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (poprzednio KSU) lub 

równoważny lub 

d) inne certyfikaty na poziomie krajowym / europejskim / międzynarodowym potwierdzające jakość 

świadczonych usług,  
wymienionych w pkt IV.19 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ; 

2) wykaz usług, z którego będzie wynikało, że Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

upływu terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal realizuje) co najmniej 1 usługę, 

polegającą na zarządzaniu nieruchomością o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 przez okres 1 roku, 

które w swoim zakresie miało co najmniej: 

a) sprawowanie czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem, a w szczególności nad 

prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynku, urządzeń 

technicznych oraz wyposażenia, 

b) odpłatne wynajmowanie powierzchni, 

c) obsługę finansowo – księgową 

 wraz z podaniem ich rodzaju/zakresu usług, daty wykonania, powierzchni całkowitej zarządzanej 

nieruchomości, podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik 

nr 8 do SIWZ – z załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane należycie – na 

potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej w zakresie doświadczenia. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty; 

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, uwzględniającego:: 

a) co najmniej 1 osobę posiadającą co najmniej średnie wykształcenie informatyczne, oraz 

posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w branży ICT; 

b) co najmniej 1 osobę do prowadzenia spraw finansowo-księgowych oraz posiadająca co najmniej 

roczne doświadczenie na stanowisku finansowo-księgowym, 

c) co najmniej 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze 

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnych do 

wykonania zamówienia, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 

stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce 

https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html
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przechowywania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że 

posiadane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne 

i ogólnodostępne bazy danych, z których Zamawiający ma pobrać dokumenty 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 

zamieszcza w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 3 do SIWZ oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, 

informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 

6. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki 

i wymagania zostały spełnione. 

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY 

GOSPODARCZE (konsorcja, spółki cywilne). 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów, wspólników) wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać 

następujące wymagania: 

1) Współpartnerzy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć 

wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1145 

z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, które stanowi 

Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, które stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ; 

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 9 do 

SIWZ, składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie 

poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ; 

4) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik Nr 3 do 

SIWZ w przypadku konsorcjum składa konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) jako jedno wspólne oświadczenie podpisane przez pełnomocnika ustanowionego na 

podstawie art. 23 ustawy Pzp; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

7) wypełniając formularz oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, jak również inne dokumenty 

powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich 

pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów (nie dotyczy dokumentów i oświadczeń 

wymienionych w pkt 2) niniejszego Rozdziału. 

ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej 

SIWZ, postanowieniach umowy, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem oraz koszty prac nieujętych 

w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem oferty. 

3. Cena oferty oraz wszystkie ceny składowe mają być wyrażone w złotych polskich brutto i netto z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za 

realizację zamówienia, wskazane w pkt 1 Formularza ofertowego. 

5. Wykonawca, na formularzu ofertowym musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadził 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. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
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doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

7. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

ROZDZIAŁ IV 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

I. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o następującym znaczeniu 

procentowym: 

Nazwa kryterium Waga w % 

Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C) 60 

Wykształcenie wyższe informatyczne informatyka (I) 10 

Wykształcenie wyższe osoby prowadzącej sprawy  

finansowo-księgowe (K) 
5 

Uprawnienia radcy prawnego u prawnika (P) 5 

Świadczenie usług informacyjnych (U) 20 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana 

ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena; 

2) Wykształcenie wyższe informatyczne informatyka (I) – 10% 

UWAGA Wymagane minimum średnie wykształcenie informatyczne oraz posiadanie co najmniej rocznego 

doświadczenia w branży ICT; 

3) Wykształcenie wyższe osoby prowadzącej sprawy finansowo-księgowe (K) – 5% 

UWAGA Wymagane minimum roczne doświadczenie na stanowisku finansowo-księgowym; 

4) Uprawnienia radcy prawnego u prawnika (P) – 5% 

5) Świadczenie usług informacyjnych (U) – 20% 

− świadczenie usług informacyjnych 2 godziny tygodniowo  – 0% 

− świadczenie usług informacyjnych 3 godziny tygodniowo  – 5% 

− świadczenie usług informacyjnych 4 godziny tygodniowo   – 10% 

− świadczenie usług informacyjnych 5 i więcej godziny tygodniowo – 20% 

UWAGA Zamawiający wymaga świadczenia usług informacyjnych podczas minimum 2-godzinnego dyżuru 

doradcy w Inkubatorze raz w tygodniu lub 1-godzinnego dyżuru doradcy w Inkubatorze 2 razy w tygodniu. 

Podczas dyżuru świadczone są usługi informacyjne opisane w Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu krótszego niż 2 godziny tygodniowo, oferta taka 

zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w Formularzu ofertowym czasu świadczenia usług informacyjnych 

Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 2 godziny i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym 

kryterium. 

W przypadku zaoferowania czasu świadczenia usług powyżej 5 godzin, Wykonawcy zostanie przyznane 

20 pkt. 

2. W niniejszym postępowaniu 1 punkt równy jest 1%. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów 

przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: 

Punkty suma = P(C) + P(I) + P(K) + P(P) + P(U). 

II. OCENA I BADANIE OFERT: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje przepis art. 24aa ustawy Pzp. 
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2. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. 

poz. 346 z późn. zm.) 

3. Na podstawie §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. 

4. Na podstawie §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 

z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w §2, §5 i §7 tego Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt II.3 oraz II.4 niniejszego rozdziału, Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

6. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie liczbą i słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę 

podaną słownie. 

7. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 

przyznanych w kryterium „C” + „I” + „K” + „P” + „U” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej 

SIWZ kryteria oceny ofert. 

III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY PZP: 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna 

punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp również wyjaśnienie 

powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano za niewystarczające; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

4) unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt III.2.1) oraz III.2.4), na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html 

ROZDZIAŁ V 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl. 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 

https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html
https://bip.przemysl.pl/33480/353/zamowienia-publiczne-uslugi.html
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3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przemysl.pl  

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetarg@um.przemysl.pl  

II. JĘZYK I FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1041), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344); 

3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

1) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt I.2; 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@um.przemysl.pl. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

5. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, a także art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, mogą być 

złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

6. Pytania do treści SIWZ oraz wnioski, należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetarg@um.przemysl.pl. 

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie; 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub osoby upoważnione. 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Tomasz Włoch – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 16 675 20 52. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury są: 

1) Marian Baran – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

2) Anna Waszczak – Pracownik Biura Zamówień Publicznych  

tel. 16 675 20 38, w godz. 8:00 – 15:00 

IV. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100). 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 

z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Getin Noble Bank – Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 

z dopiskiem w tytule płatności 

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.4.2020” 

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.2) – 2.5) niniejszego Rozdziału, powinno być wystawione na 

Gminę Miejską Przemyśl, złożone w oryginale podpisane przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz 

dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 

5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium  

http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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6. Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:  

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

3) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. Gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie.  

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego 

w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 

do SIWZ – w formularzu Wykonawca jest zobowiązany podać w szczególności: 

a) cenę oferty netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT – cena ta obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia – cena ofertowa brutto jest jednym z kryteriów oceny ofert, 

w tym: 1/24 ceny oferty netto + kwotę podatku VAT = 1/24 ceny oferty brutto; 

b) informacje dotyczące wykształcenia osoby pełniącej funkcję Informatyka - jedno z kryteriów oceny 

ofert; 

c) informacje dotyczące wykształcenia osoby prowadzącej sprawy finansowo-księgowe - jedno 

z kryteriów oceny ofert; 

d) informacje dotyczące wykształcenia osoby pełniącej funkcję prawnika - jedno z kryteriów oceny ofert; 

e) pozostałe dane wymagane we wzorze formularza ofertowego; 

2) dokument wadialny lub gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu, potwierdzenie zapłaty wadium 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

3) załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale II SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej SIWZ w formie 

pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie 

odrębnego pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie 

poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6. Dołączone oświadczenia i dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 

oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

9. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: wewnętrznej – 

opieczętowanej przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwą przetargu, w której 
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znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta wyłącznie z napisem Oferta – „Wybór Operatora 

Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji (znak sprawy: ZP.271.4.2020)” bez oznaczenia 

nadawcy, zawierająca w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), z napisem: Nie otwierać przed: (wpisać datę 

oraz godzinę otwarcia ofert). 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno 

być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

11. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe wyrażone 

w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, nie 

później niż w dniu 29 września 2020r., do godz. 12:00, lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe. 

VIII. OTWARCIE OFERT: 

Zamawiający publicznie otworzy koperty z ofertami w dniu 29 września 2020r., o godz. 12:30 w Biurze Zamówień 

Publicznych, pokój nr 43 (II piętro), Urząd Miejski w Przemyślu, Ratuszowa 1, 37 – 700 Przemyśl. 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, 

W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

1. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 

do SIWZ. 

2. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem 

wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego Rozdziału do: 

1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego 

przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii 

pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza; 

2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania stosownych 

dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 

3) przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opłaconego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności w Inkubatorze – na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa 

brutto. 

Jeżeli przedstawione dokumenty ubezpieczenia nie będą obejmowały całego okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia 

dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia; 

4) przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w Rozdziale II 

niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki 

cywilne) Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum, umowy spółki). 

X. ZAWARCIE UMOWY: 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na 

warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w terminie 

i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany 

odrębnym zawiadomieniem. 
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XI. ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach szczegółowo 

opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 

XII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY: 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje ryczałtowy sposób wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM: 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach 

Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone 

w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 

XIV. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 

powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu 

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i 

materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający 

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez 

niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

4. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem 

że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia. 

XV. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
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ROZDZIAŁ VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: 

bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14 

3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 maja 2016r., zwanej dalej RODO, tym samym, dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Wybór Operatora Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

i Innowacji” (znak sprawy: ZP.271.4.2020). 

5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także 

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy, zawarte 

w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od 

dnia zakończenia trwałości projektu, w ramach którego niniejsze postępowanie jest prowadzone. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 

4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu 

oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawy Pzp. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty 

lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f oraz art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca 

pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f oraz art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp. 

9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca 

składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 

jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, 

o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopi danych 

osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 

 

Przemyśl, 17 września 2020r. 

ZATWIERDZAM 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników do SIWZ: 

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy. 

3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 

5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 

7. Załącznik Nr 7 – Projekt umowy. 

8. Załącznik Nr 8 – Wykaz usług. 

9. Załącznik Nr 9 – Wykaz osób. 

10. Załącznik Nr 10 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

11. Załącznik Nr 11 – Dialog Techniczny - protokoły 
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