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OPIS PRZEDMIOTU
I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł)

1. Nazwa (i miejsce) zamówienia:
Przygotowanie opracowań w ramach zadania pn. „Strategii Rozwoju Miasta Zgierz na lata 20232030 z perspektywą do roku 2040” i Diagnoza zasobów i przygotowanie “Programu rozwoju miasta
w oparciu o koncepcję Smart City”.
Okres realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania Umowy dnia do 30.09.2023 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia należy przeprowadzić szczegółową diagnozę społeczno –
gospodarczo – przestrzenną, w tym w szczególności: wykonanie niezbędnych w tym celu
prac analitycznych, badawczych, koncepcyjnych, redakcyjnych i materiałów
uzupełniających, ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy
zachowaniu spójności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego
rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa oraz strategiami rozwoju ponadlokalnego
obejmującymi miasto Zgierz oraz ewentualnie przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli nastąpi taka konieczność w
wyniku uzgodnień z podmiotami, o których mowa w ustawie.
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3. Opis warunków wykonania zamówienia - warunki szczególne
1) W ramach oferty należy złożyć:
a) Proponowany harmonogram prac zawierający komponenty poszczególnych
zadań.
b) Proponowane struktury dwóch opracowań, o których mowa w pkt. 1.
c) Cenę brutto za realizację każdego z opracowań.
d) Wykaz doświadczenia zawodowego zgodnie z informacjami zawartymi w pkt.
2).
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Realizacja jako ekspert minimum jednej strategii zrównoważonego rozwoju, lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
lub gminnego programu rewitalizacji.
b) Realizacja jako ekspert minimum jednego opracowania w formie: dokumentu
operacyjnego, lub z zakresu wspierania lub rozwoju przedsiębiorczości, lub
promocji gospodarczej.
c) Realizacja jako ekspert minimum czterech strategii rozwoju lokalnego lub
regionalnego.
d) Realizacja jako ekspert analiz instytucjonalnych samorządów lokalnych.
e) Doświadczenie publikacyjne z zakresu rozwoju miast.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac i jego
ewentualnej weryfikacji w trakcie realizacji zadania.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu umowy w
uzgodnionych

terminach,

wykonanego

zgodnie

ze

współczesną

wiedzą,

doświadczeniem zawodowym, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów
w tym zakresie, oraz najlepiej rozumianym interesem Zamawiającego.
5) Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do
wykonania przedmiotu zamówienia. Wyjątek stanowią materiały będące w
posiadaniu tylko Zamawiającego. Szczegółowy podział wskaźników na te, które
opracuje Wykonawca i Zamawiający określony został w załączniku nr… do niniejszej
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umowy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, patentowych i
licencji.
7) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących
opracowań przygotowanych w ramach niniejszej umowy oraz do uczestniczenia w
konsultacjach i spotkaniach mających na celu konsultację zapisów opracowań i
dalszych kroków w pracach nad nimi, w ramach wynagrodzenia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie
Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub
niedotrzymaniem terminu realizacji zadania.

4. Opis warunków wykonania zamówienia - warunki ogólne
1) Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:
a) Wykonawca złoży więcej, niż jedną ofertę,
b) oferta nie jest zgodna z dokumentacją postępowania, w szczególności z opisem
przedmiotu warunków wykonania zamówienia,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Oczywistą
omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość" omyłki, rozumianej jako
określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych
badań, czy też ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie
lub inna niedokładność, która nasuwa się sama, a przez dokonanie poprawki tej omyłki,
właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian. Oczywistą omyłką rachunkową jest
widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, popełniony przez Wykonawcę, który polega
na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku przeprowadzonego działania arytmetycznego.
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3) Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania
dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania
dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zgierz, dn. ………………..

……………………….
Sporządził

…………………………….
Naczelnik Wydziału

