Zapytanie ofertowe
NAZWA ZADANIA
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje
oprogramowania do wizualizacji na mapie wysokości wskaźników dot. sytuacji społecznogospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt.
„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi
partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Stalowa Wola
Referat Centrum Rewitalizacji
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 664-996-962
Fax: (15) 643-34-12
mail: jmarchewka@stalowawola.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164),
zwanej w dalszej treści ustawą PZP. Na podstawie uproszczonej procedury udzielania zamówień
publicznych powyżej 20 000 zł netto, dla gmin które zostały wybrane w konkursie na
dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji
przygotowane
przez
Ministerstwo
Rozwoju
https://www.popt.gov.pl/strony/oprogramie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/
RODZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa
Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na mapie wysokości wskaźników
dot. sytuacji społeczno- gospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych
2. Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pt. „Modelowanie kompleksowej
rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu
państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
3. Zakres zamówienia obejmuje m. in.: rozbudowę i rozszerzenie funkcjonalności portalu
mapowego o dodatkowy moduł tematyczny „Rewitalizacja” wraz zaprojektowaniem bazy
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danych przestrzennych w zakresie dostarczanej funkcjonalności dla wdrażanego modułu systemu
dziedzinowego, harmonizacją i załadowaniem danych oraz publikacją niezbędnych serwisów
mapowych.
4. Zamówienie obejmuje również aktualizację oprogramowania klasy desktop GIS i opiekę
serwisową nad posiadanym oprogramowaniem w okresie 1 roku od dostawy, opracowanie
dokumentacji modułu w oparciu o dostępne API dla portalu mapowego GIS.
5. Kompleksowa realizacja Przedmiotu Umowy musi być zgodna z wymaganiami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu i obejmuje w szczególności:
1) opracowanie i/lub dostawę, instalację i konfigurację modułu Systemu,
2) dostawę serwisu oraz zamiana istniejących licencji sieciowych na licencje pojedyncze
oprogramowania ArcGIS for Desktop.
3) testowanie i uruchomienie modułu Systemu;
4) przeprowadzenie instruktażu;
5) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową;
6) udzielenie gwarancji na dostarczony moduł Systemu,
7) zapewnienie usług wsparcia i serwisowania w okresie realizacji Umowy,
8) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego baz
danych, w zakresie niezbędnym do wdrożenia modułu.
6. Infrastrukturę sprzętową Systemu stanowią serwery sprzętowe Gminy Stalowa, na których
zainstalowane jest oprogramowanie systemowe, bazodanowe i aplikacyjne oraz komputery
biurowe, na których wykorzystywane są aplikacje typu Desktop GIS oraz WebGIS.
7. Do przygotowywania danych, ich obróbki, tworzenia wizualizacji kartograficznych, map i analiz
wykorzystywane jest oprogramowanie typu desktop GIS firmy Esri (ArcGIS Desktop w wersji
10.2) które, zostało zainstalowane na stacjach roboczych w różnych wydziałach korzystających
z danych GIS. Oprogramowanie jest na licencji sieciowej, co oznacza że może być
zainstalowane na dowolnej liczbie komputerów, ale w danej chwili może być wykorzystywana
tylko taka liczba licencji jaką posiada serwer licencji.
8. Łącznie Urząd Miasta Stalowej Woli posiada 5 licencji oprogramowania ArcGIS Desktop na
2 poziomach licencyjnych - 3 licencje ArcGIS Desktop Basic oraz 2 licencje Desktop Standard.
Finalnie Zamawiający oczekuje 9 licencji o funkcjonalności ArcGIS for Desktop Basic oraz
4 licencji o funkcjonalności ArcGIS for Desktop Standard, w wersji sieciowej lub pojedycznej,
wraz z rocznym serwisem oprogramowania.
9. Na serwerze bazy danych została zainstalowana baza PostgreSQL przechowująca dane
przestrzenne.
10. Na serwerze aplikacji zostało zainstalowane oprogramowanie ArcGIS Serwer 10.1 (serwer
mapowy).
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11. Na serwerze WWW znajduje się oprogramowanie aplikacyjne do udostępniania danych
w Internecie poprzez aplikację typu WebGIS (portal mapowy) w technologii Flex, który
podlegał będzie rozszerzeniu o dodatkowy moduł „Rewitalizacja”.
12. Aplikacja WebGIS oferuje kilka serwisów o różnych poziomach dostępności w zakresie
prezentowanych danych tematycznych. Z poziomu użytkownika zdefiniowanego, jako gość
(guest) – aplikacja jest dostępna powszechnie.
13. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
14. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku Zamówienia powinny zawierać logotypy Miasta
Stalowa Wola, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz logo Unii Europejskiej i logo POPT
2014-2020 oraz informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej. Loga
oraz sposób ich umieszczenia, a także szablon graficzny dla standardowych dokumentów A4
dostarczy Zamawiający.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez
podawania przyczyn.
ROZDZIAŁ III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi
3 miesiące od podpisania umowy.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia
wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie dwóch dostaw
i zainstalowanie oprogramowania GIS ESRI Inc. lub innych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wykazu usług wg
załącznika nr 2 oraz dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie
zostały wykonane lub są wykonane należycie.
2. Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia.

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na mapie
wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno-gospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt.
„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020

ROZDZIAŁ V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta
powinna być:
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu.
 posiadać datę sporządzenia,
 opatrzona pieczątką firmową oraz/lub podpisem,
 na kopercie zawierającej ofertę powinien znajdować się adres zwrotny
 powinna posiadać dopisek:
Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe dla zadania rozbudowa Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na
mapie wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno-gospodarczej monitorowanych na
obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt. „Modelowanie kompleksowej
rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.
2. Oferty należy składać do dnia:
28 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Stalowej Woli,
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola,
pokój nr 1 (biuro podawcze)
3.
4.
5.
6.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może złożyć tylko 1 ofertę
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 70%,
serwis (3 miesiące – 10%, 6 miesięcy – 20%, 9 miesięcy – 30%)
ROZDZIAŁ VII. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych usług
3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Zatwierdzam
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Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola
poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na mapie wysokości wskaźników dot.
sytuacji społeczno- gospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach
projektu pt. „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi
partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu
Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.
Po przeprowadzeniu delimitacji zostały wyznaczone dwa podobszary podlegające rewitalizacji –
osiedle Fabryczne i osiedle Rozwadów, charakteryzujące się szczególnym nagromadzeniem
problemów, m.in.: społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych,
wymagające wsparcia w zakresie rewitalizacji.
Celem Projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez
wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na
osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz
indywidualnych uwarunkowań. Celem Projektu jest również wsparcie, dzięki wykorzystaniu
doświadczeń z realizacji Projektu, instytucji i potencjalnych beneficjentów polityki spójności po
roku 2013 w przygotowaniu się do nowej roli w systemie wdrażania funduszy w latach 2014-2020.
Rekomendacje powstałe w trakcie realizacji Projektu będą mogły być wykorzystywane przez inne
podmioty, w szczególności władze miast, podejmujące działania rewitalizacyjne, przy
uwzględnieniu ich specyfiki oraz lokalnych uwarunkowań.
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace analityczne,
projektowe, wdrożeniowe i modernizacyjne polegająca na rozbudowie i aktualizacji,
dostawie i instalacji w systemie informatycznym Zamawiającego modułu „Rewitalizacja”
rozszerzającego funkcjonalność obecnie posiadanego systemu informatycznego SIP Gminy
Stalowa Wola służącego do udostępniania w sieci Internet aplikacji WebGIS prezentującej
plan miasta, ortofotomapę, plany zagospodarowania przestrzennego oraz punkty adresowe,
wraz z metadanymi. Wraz z modernizacją systemu dostarczone winny zostać serwisy
mapowe dla migrowanych do systemu danych oraz dokumentacja modułu oraz aktualizacja
niezbędnych licencji oprogramowania na ich użytkowanie.
2. Zamawiający wymaga , aby została zachowana dotychczasowa architektura trójwarstwowa
systemu. System zbudowany jest o następujące warstwy: warstwa bazodanowa, warstwa
aplikacji, warstwa serwera WWW.
3. Warstwa bazodanowa systemu informatycznego oparta jest o system zarządzania bazą
danych PostreSQL działający w środowisku Linux (Ubuntu). W zakresie prac Wykonawcy
leży harmonizacja i migracja niezbędnych danych z dostarczonych przez Zamawiającego
źródeł dla dwóch obszarów w których jest prowadzona rewitalizacja.
4. Zamawiający dostarczy niezbędne dane dotyczące:
- bezrobocia
- podziału mieszkańców ze względu na wiek produkcyjny i poprodukcyjny
- lokalizacji kolizji i wypadków drogowych w 3 ostatnich latach
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- lokalizacji miejsc uciążliwych dla niepełnosprawnych
- lokalizacji placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji
- liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób
- liczby przestępstw na 1000 mieszkańców
- liczby interwencji na 1000 mieszkańców
- liczby niebieskich kart na 1000 mieszkańców
- liczby organizacji społecznych na 1000 mieszkańców
- liczby członków organizacji społecznych na 1000 mieszkańców
- wyników sprawdzianu szóstoklasisty
- średniego wyniku – egzaminu gimnazjalnego
- liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na
100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania
- liczby mieszkań komunalnych na 100 mieszkańców
- liczby zabytków wpisanych do gminnego rejestru zabytków
- liczby zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego
- liczby lokali użytkowych stanowiących pustostany, będących własnością gminy
- szacunkowej liczby obiektów (budynków, pomieszczeń) handlowo-usługowych, które są
niezagospodarowane (puste witryny, pustostany będące własnością prywatną)
- stanu nawierzchni dróg gminnych w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza stan najgorszy a 5
najlepszy
- terenów rekreacyjno-wypoczynkowe (parki, tereny do spacerów, tereny zielone, boiska,
place zabaw itp.)
- miejsc aktywności lokalnej
- stowarzyszeń
- zabytków
- dotychczasowych wydarzeń organizowanych przez Centrum Rewitalizacji
- projektów rewitalizacyjnych w LPR
- koncepcji architektonicznych
5. Jako dane referencyjne Zamawiający dostarczy wykonawcy dane min.:
- okręgi wyborcze - plik .shp
Dane w postaci usług:
- ortofotomapa
- punkty adresowe
- działki, budynki
6. Warstwa aplikacji realizowana jest w oparciu o ArcGIS for Server w wersji 10.1.
W zakresie prac Wykonawcy leży uruchomienie niezbędnych usług mapowych.
Zmawiający zapewnia licencję ArcGIS for Desktop Standard w wersji 10.1 do obsługi w/w
serwera.
7. Warstwa serwera WWW oparta jest o system operacyjny Linux (Ubuntu). W zakresie
obowiązków Wykonawcy leży modyfikacja i uruchomienie nowego modułu w portalu
mapowym oraz rekonfiguracja aplikacji WebGIS w zakresie niezbędnym do jego
uruchomienia.
8. Moduł „Rewitalizacja” w zmodernizowanej aplikacji WebGIS będzie umożliwiał:
- Prezentację danych przestrzennych i opisowych różnego typu w szczególności
wyświetlanie danych dotyczących rewitalizacji dla 2 okręgów z bazy danych GIS za
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pomocą usług mapowych (lista warstw, możliwość ich włączania/wyłączania oraz
ustawiania przeźroczystości) swobodne poruszanie się po mapie i komponowanie jej treści.
- Nawigacja po mapie:
- Obsługa gestów myszy.
- Prezentacja współrzędnych kursora w bieżącym układzie współrzędnych.
- Wykonywanie pomiarów na mapie (odległości, długości, powierzchni).
- Wyszukiwanie obiektów według zadanych atrybutów (znajdź ……..)
- Drukowanie wyświetlonej mapy lub jej fragmentu.
- Automatyczna zmiana wyświetlanej treści w zależności od aktualnej skali w sytuacji,
gdzie wymaga tego dokładność danych.
- Menu aplikacji WebGIS i interfejsu modułu „Rewitalizacji” ma być wykonana w języku
polskim.
- Dokumentacja powykonawcza dla modułu zostanie przekazana Zamawiającemu przez
Wykonawcę po zakończeniu prac wdrożeniowych.
9. Odpowiedzialność za przygotowanie do udostępnienia danych źródłowych leży w całości po
stronie Zamawiającego. Zamawiający przygotuje i udostępni Wykonawcy dostęp do danych
wektorowych, tabelarycznych i opisowych, posiadanych w zasobach oraz innych danych
w postaci plikowej i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie
dane przestrzenne będą odniesione przestrzennie w docelowym systemie współrzędnych.
10. Zamawiający wraz z Wykonawcą przygotuje projekty mapowe do publikacji serwisów
mapowych (np.: pliki .mxd). Wykonawca sprawdzi je pod kątem poprawności i wydajności
i przeprowadzi ich optymalizację. Zamawiający w ciągu 3 dni zaakceptuje ostateczną wersję
projektów lub zgłosi uwagi.
11. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy przygotuje i zaprezentuje
Zamawiającemu opis modułu w zakresie prezentowanych danych i wyglądu kompozycji
i narzędzi składających się na funkcjonalność modułu.
12. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne loga, znaki graficzne i opisowe. Po
ustaleniu niezbędnych zmian w terminie kolejnych 14 dni, moduł aplikacji WebGIS przejdą
do dalszej realizacji.
13. Po zrealizowaniu projektu Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki projektów serwisów
GIS nowego modułu.
14. Wykonawca zapewni też asystę techniczną maksymalnie na 9 miesięcy od czasu
zakończenia wdrażania modułu.
15. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktarz dla maksymalnie
2 administratorów Zamawiającego i maksymalnie 4 użytkowników (pracowników
Zamawiającego) w zakresie funkcjonalności nowego modułu aplikacji WebGIS w wymiarze
do 6 godzin.
16. Wykonawca zapewnia autoryzowane szkolenie dla użytkownika aplikacji ArcGIS for
Desktop w liczbie trzech osobodni szkoleń.
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Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze zapytania ofertowego dla zadania: Rozbudowa Systemu
Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do
wizualizacji na mapie wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno-gospodarczej
monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt. „Modelowanie
kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu
państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
przekładamy niniejszą ofertę:
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:..................................................................................................................................................................................................
Numer faksu:........................................................................................................................................................................................................
Adres e-mail:..………………………………………… ..................................................................................................................……………
2. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI:
Łączna cena (netto).................................................................................................................
Słownie: .................................................................................................................................
Podatek VAT .....% w kwocie: ................................................................................................
Łączna cena (brutto):...............................................................................................................
Słownie:...................................................................................................................................
3. OŚWIADCZENIA
Oświadczam/y, że:
1) Zapoznałem/am/liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem/am/liśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;
2) Zawarte w zapytaniu ofertowym warunki udzielenia zamówienia akceptuję/emy
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do realizacji przedmiotu
zamówienia na w/w warunkach.
3) składam(y) niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia) ;
4) Oferowana powyżej cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia (w tym podatek od osób fizycznych i wszelkie składki na
ubezpieczenia społeczne po stronie Wykonawcy i Zamawiającego lub inne składki
i należności przewidziane stosownymi przepisami z tytułu umów cywilno-prawnych – jeśli
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dotyczy),
5) Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia posiadam/y:
• uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prawidłową realizację zamówienia,
• wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6) Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie ma podstaw do
wykluczenia mojej/naszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania
mojej/naszej oferty, zobowiązuję/emy się do jej zawarcia.
8) Uważam/y się za związanego/ą/ych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania
ofert;
9) Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać:
a) Sam/i,
b) Przy pomocy Podwykonawców w zakresie*……………………………………
10) Ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
4. ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................
c) ....................................................................

Miejsce i data .............................

………..........................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 – Wzór umowy

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu .................... r. w Stalowej Woli pomiędzy:
Gminą Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652398725
REGON: 830409086
reprezentowaną przez Pana Lucjusza Nadbereżnego - Prezydenta Miasta Stalowej Woli
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
................................................
zwaną/ym w dalszej części Umowy Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca łącznie będą dalej zwani „Stronami".

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbudowy Systemu
Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do
wizualizacji na mapie wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno-gospodarczej
monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt. „Modelowanie
kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji
społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności
oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 (Konkurs dotacji pt.: „Modelowa rewitalizacja miast” zorganizowany przez
Ministerstwo Rozwoju).
2. Przedmiot zamówienia oraz czynności, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca
szczegółowo określone zostało w zapytaniu ofertowym.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.

2.
3.

§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wykonać i przeprowadzić przedmiot
zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z:
a) zakresem zamówienia, wskazanym w § 1 ust. 1 i 2,
b) ofertą złożoną przez Wykonawcę.
Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami
technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających z niniejszej umowy
obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub
utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do
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wykonywania obowiązków wynikających z umowy z należytą starannością wynikającą
z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług oraz w oparciu o obowiązujące
regulacje i przepisy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość
i prawidłowość wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu umowy ma prawo posługiwania się
podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy
jak za swoje własne.
6. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot Umowy nie dokona naruszenia cudzych
praw, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz prawa do wizerunku,
zaś w przypadku stwierdzenia ich naruszenia poniesie z tego tytułu wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, informowania o trudnościach występujących podczas realizacji
zamówienia i innych ważnych czynnikach mogących mieć wpływ na jego wykonanie.
Wykonawca będzie także informował o planowanych działaniach na co najmniej 3 dni przed
ich spodziewaną datą.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Nie mogą
być one podstawą dla roszczeń wobec Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć wszystkie dokumenty powstałe w wyniku realizacji
przedmiotu zamówienia odpowiednimi logotypami oraz informacjami o współfinansowaniu
Projektu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.
10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności jakościowych w zrealizowanych
przedmiocie umowy, Zamawiający zobowiązuje się do złożenia reklamacji w terminie 10 dni
od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację oraz do poprawienia
przedmiotu umowy w zakresie zgłoszonej reklamacji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

1.

§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bieżącą współpracę z Wykonawcą przy realizacji
przedmiotu zamówienia,
b) udziału w konsultacjach/spotkaniach z Wykonawcą,
c) zapewnienia pomieszczeń celem spotkań z Wykonawcą,
d) przekazywania Wykonawcy niezbędnych materiałów i informacji, w terminach wzajemnie
uzgodnionych, tak aby umożliwić Wykonawcy prawidłowe wykonanie usług w ramach
niniejszego zamówienia,
e) niezwłocznego informowania Wykonawcy o terminie realizacji głównych działań projektu,
szczególnie tych, w których konieczny będzie udział Wykonawcy

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na mapie
wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno-gospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu pt.
„Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ustalonym w niniejszej
Umowie,
ustalono
na
kwotę:
..............................
zł
brutto,
(słownie:
....................................................), tj. łącznie z podatkiem VAT, zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji ofertowej oraz
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest podpisany obustronnie protokół odbioru.
Fakturę VAT/rachunek za realizację przedmiotu zamówienia należy wystawić na
Zamawiającego tj.:
Gmina Stalowa Wola,
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola,
NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 płatne będzie po podpisaniu protokołu, o
którym mowa w ust. 3, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT/rachunku.
Strony ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
Gminy Stalowa Wola.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych
z realizacją Umowy.
§5
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia będą
naliczane kary umowne:
a) za nieterminowe przekazywanie prac wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia, za
które odpowiada Wykonawca, ustala się karę umowną w wysokości
100 zł brutto słownie: sto złotych 00/100 za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, ustala się karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy za przedmiot zamówienia.
Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe
za opóźnienie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
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1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.

§6
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli:
a) wystąpią okoliczności, sprawiające, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży
w interesie publicznym; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich przypadkach
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy,
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego,
c) Wykonawca trzykrotnie nie wywiązał się z terminowego i jakościowego wykonania usług
(części usług) w ramach niniejszego zamówienia; odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 15 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach przez Zamawiającego,
d) Zamawiający stwierdzi powtarzający się, co najmniej trzykrotnie brak należytego
wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub wykonywanie przedmiotu
zamówienia niezgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym, czego dowodem będą pisemne
uwagi Zamawiającego, kwestionujące jakość realizowanych usług; odstąpienie od umowy
w tym wypadku może nastąpić w terminie 15 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy w sytuacjach wskazanych powyżej,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia do odstąpienia od Umowy w przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W przypadku naruszania w sposób istotny postanowień niniejszej Umowy każda ze Stron ma
prawo zażądać od drugiej Strony pisemnych wyjaśnień dotyczących jego przyczyn,
z podaniem terminu złożenia wyjaśnień.
§7
PODWYKONAWSTWO
W ramach wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział
w realizacji części przedmiotu zamówienia jako Podwykonawca, jeśli wykaże, że podmiot ten
posiada takie doświadczenie, jakie wymagane było dla spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Strony ustalają, że bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest
uprawniony do zawarcia Umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia z Podwykonawcami.
Zlecenie zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania
Wykonawcy i jego własnych pracowników.
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§8
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
z zastrzeżeniem ust. 2.
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) Jeśli w ramach wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji
części zamówienia jako Podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
Podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie, jakie
wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz jakie posiadał
Podwykonawca zaprezentowany w ofercie Wykonawcy.
b) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, jest możliwe
wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.
c) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga
to jednak zgody obu Stron umowy.
d) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga
to jednak zgody obu Stron umowy.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Zmiana postanowień Umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 2 może nastąpić za zgodą obu
Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej
zmian.
§9
PRZEPISY KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Strony deklarują wolę rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy
w drodze negocjacji. Jeżeli dany spór nie zostanie polubownie rozstrzygnięty przez Strony
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym jedna ze Stron przesłała drugiej pismo
wszczynające spór, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo skierowania sprawy do Sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla Gminy Stalowa Wola.
Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Zamawiającego lub osoby przez
Nią upoważnionej.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią:
1) Zapytanie Ofertowe na realizację przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

………………………………………
Wykonawca

………………………………………
Zamawiający
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