Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, 07.12.2017 r.

RZP.271.1.41.2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na
„Opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Słupska”.
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

II. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania
1. Niniejsze Zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego www.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców.
2. Na stronie internetowej Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje,
wyjaśnienia, zmiany treści Zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią Zaproszenia do składania ofert i na bieżąco
monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie
później jednak niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania
ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej bez
ujawniania źródła zapytań.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający
zamieści na stronie internetowej.
8. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-mail
wskazany przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paulina Justek, e-mail:
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl. Porozumiewanie się Wykonawcy z
uprawnioną osobą
odbywać się może w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w
godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem
zamówienia jest: Opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Nadanie georeferencji części graficznej obowiązujących miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska (aktualny wykaz opublikowany jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku:
http://bip.um.slupsk.pl/nieruchomosci/dokumenty/558.html)

2. Wektoryzacja granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
jednostek planu. Jako jednostkę planu należy rozumieć: obszar wydzielony liniami
rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu, któremu przyporządkowany jest symbol
liczbowo – literowy do którego odnoszą się ustalenia planu zawarte na rysunku planu
oraz w części tekstowej.
3. Podział tekstowych części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
karty jednostek.
4. Opracowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, struktury bazy danych oraz
wypełnienie tabeli atrybutów wymaganymi danymi.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca winien realizować zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2017r.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
cena podana w Formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie należne składki (w tym na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które Zamawiający,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W przypadku
wyboru oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego
zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych składek.
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować
zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia i złożona w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania
złożonej oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych
dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji
zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie
uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować i datować własnoręcznie
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji .
14. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
15. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”. Dla
wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty
konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub
wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
18. Wykonawca nie może zastrzec takich informacji jak: nazwa oraz adres Wykonawcy,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków
płatności. Zastrzeżone informacje należy wskazać w formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do
Zaproszenia) oraz złożyć w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej napisem
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie
informacji zastrzeżonych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

VI. Kryterium oceny ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o niżej wymienione kryteria:
1) cena – 100 %
Metodologia oceny ofert:
w kryterium cena – do oceny ofert będzie brana cena ofertowa brutto, wskazana w formularzu
oferty (dla danej części). Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie
mniej. Do wyliczenia punktów Zamawiający zastosuje następujący wzór:
najniższa oferta cenowa
C = …................................................ x 100 % x 100 pkt
cena oferty badanej

gdzie:

C- liczba punktów przyznana w kryterium cena;
100 pkt – przelicznik punktowy;
100 % - waga kryterium

VII. Okres związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu pokój nr 6
w terminie do dnia 11.12.2017 roku do godziny 9.30
Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach.
Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
oraz opatrzona napisem:
"Oferta na
Opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Słupska (RZP.271.1.41.2017)
Nie otwierać przed dniem 11.12.2017 roku godz. 10.30
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia
złożenia oferty.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.12.2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego,
pokój 302 A.

W załączeniu:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Projekt umowy

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Formularz ofertowy
DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa ….....................................................................................................
….....................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................
….....................................................................................................................
Tel .............................. Fax .......................... E-mail: …........................................
NIP …...........................................REGON …..........................................................

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na Opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska oferuję realizację zamówienia za:
netto: …............................
podatek VAT (….....) ….....................................
brutto: …........................................ (słownie:......................................................)
1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia
opisanego w Zaproszeniu.
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dna zawarcia umowy do dnia
22.12.2017 r.
4. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczam,
że
zawarty w
Zaproszeniu
projekt
umowy został
przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w brzmieniu
ustalonym przez Zamawiającego.
7. Akceptuję 30-dniowy termin płatności określony przez Zamawiającego w projekcie Umowy.
8. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie/przy udziale podwykonawców*, którym
zamierzam
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia:
…..............................................................
9. Oświadczam, że oferta
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*
10. Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu
przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji./*
Informacje
takie
zawarte
są
w
następujących
dokumentach:
...............................................................................................................................

..........................................................................................................
.....................
*niepotrzebne skreślić
11. Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.
Zgodnie z wymogami zamówienia, przestawiam dokumenty wymienione w Zaproszeniu:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

..............................................................

………………………………………...............
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia
publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument
albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…)
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.............................. dnia ..............................

..................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

PROJEKT UMOWY
na opracowanie cyfrowej bazy
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupsk
Zawarta w dniu ……………………………..2017r. w Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
NIP: 839-10-05-507
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
a
Firmą:
…………………………………………………………………………………………………………...
NIP:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu ofertowym z dnia …,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Opracowanie
cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupsk”,
zwane w dalszej części Przedmiotem Umowy.
2. Opis Przedmiotu Umowy zawiera Zapytanie Ofertowe z dnia …………………...2017r.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i będące jej integralną częścią.
§2
ZASADY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zgodnie ze zleceniem
Zamawiającego, a także zasadami aktualnej wiedzy technicznej i technologicznej oraz
oświadczenia, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania prac i opracowania.
2. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad merytorycznych i
technicznych w stopniu, który umożliwi jego właściwe i pełne wykorzystanie w sposób zgodny
z celem, dla którego Umowa została zawarta.
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego

wykonania Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do narzędzi, którymi
będzie się posługiwał w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§3
KONTROLA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o stanie prac.
§4
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca przystąpi do wykonania Przedmiotu Umowy z dniem podpisania niniejszej
umowy.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2017r.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy
komplet danych i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy.
4. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania Przedmiotu Umowy.
Podpisany przez strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT za wykonaną usługę.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości:
Brutto zł: …............................
(słownie zł brutto: …...............................) w tym …...............................netto i podatek VAT w
stawce 23% w wysokości …...................................
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone
w związku z wykonaniem Umowy.
3. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu Umowy w terminie do 30 dni od
daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.

1.

2.
3.
4.

§6
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
wynikającego z Umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
wynikającego z Umowy za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia z jego
wynagrodzenia ewentualnych kar umownych należnych Zamawiającemu.
Zamawiający może jednocześnie dochodzić kar umownych z różnych tytułów oraz
odszkodowania przekraczającego wartościowo kary umowne.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w

wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, określonego w § 5 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać
zakończony.
5. Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności,
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.
§7
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu Umowy na okres 3 miesięcy, licząc od
dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust 4. Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający pisemnie
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w
terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie bądź w terminie
późniejszym, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w poniższych przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) jeśli zostanie ogłoszone rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) jeśli Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. lit.a Wykonawca może żądać wynagrodzenia z tytułu
wykonania części Umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
POUFNOŚĆ
Strony Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do
zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonaniem
niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródło, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią
inaczej.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będą sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiającego.
………………………………………..
/Zamawiający/

……………..………………………………….
/Wykonawca/

