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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych. 
 

na: 

 

Kampania medialna   

w ogólnopolskiej telewizji.  
 

 

 

znak sprawy: 2/WMROT/20 

 

ZATWIERDZAM: 

 

……………………………… 
 

Zarząd WMROT w Olsztynie  
(pieczęcie i podpisy) 
 

 
 

 

 

 
Olsztyn, lipiec 2020 r. 
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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Olsztynie,  
10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska 1.  
NIP: 739 33 45 833 
Godziny pracy – 08.00 – 16.00; od poniedziałku do piątku.  
Strona internetowa Zamawiającego: www.wmrot.org  
adres poczty elektronicznej: dyrektor@wmrot.org 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą PZP”, trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia nieprzekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.  

2. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy 
pisemnej. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu internetowym Biuletynu Zamówień 
Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na 
własnej stronie internetowej Zamawiającego 

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zastosować tzw. 
„procedurę odwróconą” uregulowaną w art. 24aa ustawy PZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać 
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 
wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 oraz art. 90 
ust. 1 ustawy, natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy może dokonać analizy 
podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

5. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014 – 2020                                                                                                                                                             
Oś priorytetowa I: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur;                                                                   
Działanie 1.4.: Nowe modele biznesowe i ekspansja;                                                                                                      
Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionu.      

 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) zakup czasu antenowego do emisji 8-sekundowych billboardów sponsorskich w ramach projektu 

„Przeprowadzenie kampanii promocji gospodarki regionu przez Warmińsko-Mazurską Regionalną 

Organizację Turystyczną” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.                                                                                                                                                                                

Oś priorytetowa I: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur.                                                                   

Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja,                                                                                        

Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionu. 
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2) wyprodukowanie i wyemitowanie billboardu sponsorskiego; 

 

3) emisja billboardów musi zostać zrealizowana w dwóch kanałach telewizyjnych danego 
Wykonawcy. Wymagane jest, aby billboardy zostały zrealizowane na antenie telewizji 
ogólnopolskiej w stacjach o charakterze co najmniej informacyjnym. 
Na kanale o wyższej oglądalności musi być zrealizowane co najmniej 20% emisji billboardów. 

 
Przez określenie „na antenie telewizji ogólnopolskiej w stacjach o co najmniej charakterze 
informacyjnym” Zamawiający rozumie, że programy w przeważającej części nadawane są jako 
informacyjne lub publicystyczne. 

 
Zamawiający wymaga, żeby billboardy sponsorskie były emitowane w godz. 7:00 – 9:00 orasz 16:00 – 22:00, 
od piątku do niedzieli. 
 
Charakterystyka billboardu sponsorskiego: 

wyprodukowanie i wyemitowanie billboardu sponsorskiego w ilości 540 sztuk;  

- długość billboardu sponsorskiego – 8 sek. 

- wykonanie billboardu na bazie materiałów zdjęciowych/filmowych otrzymanych od Zamawiającego  

- zastosowanie lektorskiego podkładu muzycznego  

- uwzględnienie informacji o wydatkowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020; potrzebne pliki przekaże Zamawiający 

- emisje w okresie od piątku do niedzieli w godz. 7:00 – 9:00 i 16:00 – 22:00;: 

2.  Wspólny słownik zamówień CPV: 

 92220000-9 – Usługi telewizyjne 

 92111210-7 – Produkcja filmów reklamowych 
     79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

Wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia 
polegające na np. wykonywaniu składu graficznego publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, muszą 
być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, 
że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być 
realizowana w ramach umowy o pracę, 
 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020  

 

ROZDZIAŁ V 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek 
ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.  

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa szczegółowo w/w warunku.  

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał 3 (trzy) usługi – każda o wartości co najmniej 100.000,- zł brutto – zamówienia emitowane w 
telewizji ogólnopolskiej, z których każde polegało na produkcji i emisji bilbordów sponsorskich lub filmów 
reklamowych. 
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.  
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia.  
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2 nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, 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 ust. 2. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy PZP 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2 niniejszego rozdziału. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający może z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczyć wykonawcę, jeżeli zachodzą 

przesłanki, określone w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4 i 8 ustawy PZP. 

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798) złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP stosuje się odpowiednio, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby 
Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą złożył oświadczenie, iż w ogóle nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, co będzie oznaczało brak powiązania z innymi Wykonawcami skutkującego zakłóceniem 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ VII 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

VII.1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 

1. oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ), 

b. spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) 

Uwaga 
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a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa powyżej, 

b. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII.2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. 
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

zobowiązany jest złożyć w następujące oświadczenia lub dokumenty aktualne na dzień ich złożenia: 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
1) wykaz wykonanych usług (sporządzony wg wzoru określonego załącznikiem nr 4 do SIWZ), a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; 

2)  dowody określające czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie; 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału: 
1) pkt. 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
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że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 

niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 4 pkt. 2 

stosuje się odpowiednio. 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. 

Dz. U. z 2018r. poz. 798 ze zm.).  

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ VIII 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się  
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24). 

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 
Godziny pracy: 08.00 – 16.00; od poniedziałku do piątku.  

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 
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1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) zmiana treści SIWZ, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy PZP, 
5) wezwania Zamawiającego kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a  ustawy 

PZP, 
6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  

na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie, 
7) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP, 
8) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

9) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
10) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
11) zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

odrzuceniu oferty, 
12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP, 
13) zawiadomienie do Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie, 
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
15) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy 

PZP, 
16) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu, 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał 
korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie 
urządzeń Wykonawcy. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi o 
przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres e-mail: dyrektor@wmrot.org) w formie 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

6. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego: 
 - w formie pisemnej na adres: 

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja  
Turystyczna z siedzibą w Olsztynie,  
10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska 1.  

- w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: dyrektor@wmrot.org  
Uprawnioną osobą do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
      Justyna Szostek, tel. 887 858 500 

 

ROZDZIAŁ IX 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,- zł 
(słownie: dwa tysiące złotych)  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

mailto:dyrektor@wmrot.org
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj.: 

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4. Formy i zasady wnoszenia wadium reguluje art. 45 ustawy PZP. 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Pekao SA nr 44 1240 5598 1111 0010 8877 8498 z dopiskiem: „Przetarg 
2/WMROT/20” przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.   

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz  
z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
6. Ofertę składa się w języku polskim. 
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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8. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub 
czytelny podpis). 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
w formularzu ofertowym w miejscu „WYKONAWCA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11. Wykonawca składa wraz z ofertą: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII  

ust. 1 niniejszej SIWZ,  
2) pełnomocnictwo (oryginał) lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli formularz 

ofertowy (oferta) lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) 
do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo, 

3) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 

4) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, 
który polega na zdolnościach innych podmiotów wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.): 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich poufności, w przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest 
zobowiązany zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane 
oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz 
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona, tak aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 
 

14. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymienionymi oświadczeniami i dokumentami  
w zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) oznakowanym następująco:  
 nazwa i adres wykonawcy 
 nazwa i adres zamawiającego 
 oznaczenie: 

„Oferta na: 
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Kampania medialna w ogólnopolskiej telewizji.”  

i napis: 
„nie otwierać do dnia 18.08.2020 r. do godziny 10:30” [wypełnia wykonawca] 

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.  

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
16. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej do 

złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca informację  
o zmianie bądź wycofaniu oferty powinna posiadać oznaczenie dodatkowe o treści „ZMIANA OFERTY” 
albo „WYCOFANIE OFERTY”. Oświadczenie woli wykonawcy o wycofaniu oferty musi być podpisane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XII 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w:  

Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Olsztynie,  

10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska 1,  

 w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w: 

Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Olsztynie,  

10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska 1,  

w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30.  

 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna 

być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 
wszystkie koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i zabezpieczeniem wszelkich materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty pracy, które zostaną przyjęte 
do ustalenia ceny oferty nie mogą być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). 

3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie 
wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich czynności objętych umową 
stanowiącą część składową SIWZ.  

4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 
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0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe 
ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę 
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje 
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. 

5. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem 
odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych 
upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki 
Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w okresie trwania 
umowy. 

6. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, Zamawiający za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwróci się do Wykonawcy o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 
niniejszego rozdziału SIWZ, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia, 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 
niniejszego Rozdziału. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży stosownych wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta Wykonawcy zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie zawiera wszystkich elementów 
zamówienia. 

9. W ramach ustalonej ceny Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie 
majątkowe do wszystkich opracowań utworów w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających, 
opisanych w projekcie umowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

ROZDZIAŁ XIV 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT   

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.  
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1) Cena – 60 % 
2) Wykazana oglądalność Wykonawcy w dwóch kanałach na podstawie wskaźnika SHR% - 40 % 
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Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów w 
kryterium: cena i w kryterium: oglądalność Wykonawcy. 

3. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium „Cena” WC 

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w 
odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru: 

 
         

              najniższa cena spośród ofert złożonych    

WC = ----------------------------------------------------------- x  60,00 pkt 

                    cena oferty badanej  

4. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium: „Oglądalność Wykonawcy” WSHR 

Wykazana oglądalność Wykonawcy na podstawie wskaźnika SHR% 
 

SHR% Share – to średni udział w oglądalności kanału - zmienna wskazująca średni udział w oglądalności 
danego programu lub kanału telewizyjnego przez określonego widza w porównaniu z całą populacją lub ze 
wszystkimi osobami z grupy celowej, które oglądają telewizję w określonym tym samym odcinku czasu.  

Ocena oglądalności Wykonawcy (SHR%) będzie przeprowadzona jak podano niżej:   

SHR% 0,50% i niższy   –  WSHR = 0,00 pkt 

SHR%: 0,51% - 1,50%  - WSHR = 5,00 pkt 

SHR%: 1,51% - 2,50%  - WSHR = 10,00 pkt 

SHR%: 2,51% - 3,50%  - WSHR = 15,00 pkt 

SHR%: 3,51% - 4,50%  - WSHR = 20,00 pkt 

SHR%: 4,51% - 5,50%  - WSHR = 25,00 pkt 

SHR%: 5,51% - 6,50%  - WSHR = 30,00 pkt 

SHR%: 6,51% - 7,50%  - WSHR = 35,00 pkt 

SHR%: 7,51% i więcej   - WSHR = 40,00 pkt 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ofercie swoją oglądalność SHR% - za okres czerwca 2020 r.                        

w godz. 06:00 – 22:00, od piątku do niedzieli w docelowej grupie wiekowej od 25 do 64 lat (top 

management) w dwóch kanałach, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia z dokładnością do 

0,01% – wraz z informacją wystawioną przez wystawioną przez AGB Nielsen Media Research, 

potwierdzającą podany przez Wykonawcę wynik SHR%. 

Przy zachowaniu wymogu emisji billboardów w dwóch kanałach tv danego Wykonawcy i założeniu, że  
20% emisji billboardów (co najmniej) będzie realizowane w kanale tv o wyższej oglądalności  
Zamawiający oceni oglądalność dwóch kanałów Wykonawcy w następujący sposób:  
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WSHR = 20% x WSHR.K1 + 80% x WSHR.K2  

WSHR.K1  - wskaźnik oglądalności w punktach dla kanału „1”  o wyższej oglądalności  

WSHR.K2  - wskaźnik oglądalności w punktach dla kanału „2” o niższej oglądalności   

 
W wyżej wymienionym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać max. 40 punktów.  
 

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oceny ofert 
oraz ich wag. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów 
(maksymalnie 100 punktów). Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbą punktów. 

              Ocena ogólna oferty W = WC  + WSHR 

 

6. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z 
zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta. 

7. Niniejsze zamówienia zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy 
rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, 
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

11. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej 
stawki podatku od towarów i usług. 

13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zajdą okoliczności określone w przepisach ustawy 
art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do: 
1) złożenia umowy, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie 
mniejszą niż wartość umowy (brutto) wraz z dowodem jej opłacenia, 
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2) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników 
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, 

3) dostarczenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania 
umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach 
związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 

3. Niedostarczenie dokumentów, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału,  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować 
konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ XVI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XVII 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

1. Zamawiający ustala projekt umowy na realizację zamówienia według załącznika nr 6 do SIWZ. 
2. Podpisanie umowy nastąpi w formie pisemnej zgodnie z art. 94 ustawy PZP: 

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem                                     
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP. 

5. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6  do niniejszej SIWZ. 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

ROZDZIAŁ XVIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy PZP. 

ROZDZIAŁ XIX 
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA                                                                    
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 PZP. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
PZP.  

 
ROZDZIAŁ XXI 
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
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zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Podstawową 
walutą jest złoty polski (PLN). Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 
ustawy PZP. 

ROZDZIAŁ XXII 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 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 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja 
Turystyczna z siedzibą w Olsztynie,  

2. inspektor ochrony danych osobowych w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej z siedzibą w Olsztynie, kontakt: e-mail: kontakt@wmrot.org telefon: 89 535 35 65; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego znak: 2/WMROT/20. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy PZP;   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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_____________________ 
* 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. 
 

 
 

ROZDZIAŁ XXIII 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załączniki do SIWZ nr 2/WMROT/20, stanowiące jej integralne części:  

Załącznik nr 1  –  Formularz ofertowy;                                                                                                                                        
Załącznik nr 2  –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3  –  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 
Załącznik nr 4  –  Wykaz wykonanych usług  
Załącznik nr 5  –  Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów                       

na potrzeby realizacji zamówienia  
Załącznik nr 6 –   Projekt umowy 
Załącznik nr 7 –   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
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