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Gmina Lipnica Wielka                             Lipnica Wielka, 22. 12.2016 r. 
z siedzibą w: 
34-483 Lipnica Wielka 518 

 

Zapytanie ofertowe  
 

Niniejsze zapytanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U  z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.). 

Dane Zamawiającego : 
Nazwa: Gmina Lipnica Wielka NIP 7352841452 
z siedzibą w : 34-483 Lipnica Wielka 518 
powiat nowotarski  
woj. małopolskie 
Tel/fax: +48 18 26 345 95; 18 26 345 97  
e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

zaprasza do składania ofert na: 

Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania 

projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” 

objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś 

priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska,  działanie 2.1  

E-administracja i otwarte zasoby 
. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru technicznego obejmująca pełnienie 
funkcji Inżyniera projektu dla projektu „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”. 
Szczegółowy zakres projektu  określony został w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

2. Do obowiązków Inżyniera Projektu należeć będzie w szczególności: 
 

1) Weryfikacja dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod 
względem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz stanem bieżącym;  

2) Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami, Opis 
przedmiotu zamówienia, zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami 
prawa zamówień publicznych; 

3) Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego w ramach 
projektu;  

4) Przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia dot. zakupu i wdrożenia systemu e-
Urząd na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu 
protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia celem ustalenia 
odpowiedniego trybu wyboru udzielenia zamówienia.  
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5) Udzielanie odpowiedzi (w przeciągu max. 2 dni roboczych od dnia przekazania przez 
zamawiającego zapytań wykonawców) w porozumieniu z autorem dokumentacji 
technicznej na zapytania wykonawców dot. części technicznej projektu na etapie wyboru 
Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu;  

6) Po wyborze Wykonawcy, wspólne z nim opracowanie zgodnego z harmonogramem 
realizacji projektu Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego 
aktualizacja i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia;  

7) Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę 
zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia;  

8) Informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas 
realizacji projektu związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę 
prac z zapisami dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dot. projektu oraz 
proponowanie rozwiązań zaistniałych sytuacji;  

9) Nadzór  nad   prawidłową  realizacją   dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie 
wg. zaproponowanej metodologii zarządzania ryzykiem poprzez kontrolę procesu 
realizacji projektu oraz poszczególnych kontraktów związanych  z wdrożeniem systemu 
informatycznego, monitoring i kontrola jakości wykonania projektu w w/w zakresie co 
do zgodności z założeniami określonymi we wniosku  o dofinansowanie  projektu  z  
załącznikami,  dokumentacji  technicznej,  umowie o dofinansowanie   projektu   wraz   
z   załącznikami   (m.in.   harmonogramem)     i aneksach do umowy o dofinansowanie 
projektu; 

10) Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem i Wykonawcami robót oraz sporządzanie z odbytych narad protokołów; 

11) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów w 
trakcie realizacji projektu;  

12) Dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostały przekroczone; 

13) Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji uprawniającej do 
korzystania ze świadczeń gwarancyjnych w zakresie dostarczanego przez Wykonawcę 
sprzętu, wykonanych prac oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych;  

14) Nadzór nad integracją systemów dziedzinowych z systemem e-Urząd;  

15) Koordynacja prac związanych z dostosowaniem i weryfikacją baz danych systemów 
dziedzinowych migrowanych do systemu e-Urząd;  

16) Weryfikacja dostarczonej infrastruktury pod względem zgodności ze specyfikacją oraz 
poprawności działania;  

17) Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, 
zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy;  

18) Koordynacja procesu wdrażania systemu oraz prawidłowości zaznajamiania 
użytkowników z funkcjami oprogramowania;  

19) Nadzór nad procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym;  

20) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla  
realizacji   projektu,   a  zwłaszcza  o  wszystkich  zagrożeniach  związanych   z 
dotrzymaniem    terminu    zakończenia    poszczególnych     dostaw/usług/robót  i 
osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu; 
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21) W sytuacji zaistnienia wad niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy 
prac oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia;  

22) Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i 
korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem  
zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 

23) Sprawdzanie, dokonywanie odbiorów robót, dostaw częściowych i końcowych przy 
udziale inwestora w   realizacji poszczególnych kontraktów projektu oraz sporządzanie 
protokołów odbiorów; 

24) Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie 
zgodności z umową zawartą z Wykonawcą; 

25) Przygotowanie dokumentów wykazujących zasadność naliczania kar umownych oraz 
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych; 

26) Przeprowadzenie Wstępnego Odbioru Prac, sporządzenie Listy Usterek i wyznaczenie 
czasu na ich usunięcie przez Wykonawcę Projektu;  

27) Skompletowanie 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi 
wymaganymi elementami, sprawdzenie kompletności dokumentacji i przedłożenie jej 
Zamawiającemu;  

28) Gromadzenie oraz weryfikowanie certyfikatów licencyjnych oraz innych dokumentów 
potwierdzających prawo do użytkowania systemów informatycznych oraz usług 
uruchamianych w ramach Projektu wykorzystanych w Projekcie oraz przekazanie je 
przedstawicielowi Zamawiającego;  

29) Weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę 
oprogramowania;  

30) Współpraca z Wykonawcą systemu podczas przygotowywania i przeprowadzania 
szkoleń użytkowników i administratorów systemu;  

31) Wyznaczenie terminu Odbioru Końcowego Robót i powiadomienie o tym wszystkich 
zainteresowanych Stron;  

32) Uczestniczenie w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowanie protokół z tego odbioru;  

33) Zawiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się 
do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców;  

34) Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołu wykonanych w danym 
miesiącu przez Inżyniera Projektu prac, do 5 dnia każdego następnego miesiąca;  

35) Rozliczanie końcowej inwestycji w tym sporządzanie dokumentu odbioru technicznego 
(OT); 

36) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli 
oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących spraw technicznych podjętych 
podczas tych kontroli;  

37) Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się 
konieczne dla prawidłowej technicznej realizacji projektu;  

Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między 
Inżynierem Projektu, a Wykonawcą usług niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy 
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pisemnej, aby można uznać je za wiążące. Wszystkie pisma Inżyniera do Wykonawców winny 
być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.  

Usługa Inżyniera Projektu będzie weryfikowana przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w związku z 
sytuacją gdy może nastąpić zmiana terminu realizacji projektu określonego w umowie z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

 

3. Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją 
projektową  w  tym  z  wnioskiem  aplikacyjnym,  złożonym  przez  Zamawiającego   
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez IZ RPO WM na lata 2014-2020, po 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnym 
przelewem w terminie do 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Podstawą wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru częściowego oraz końcowego. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Inżynier Projektu zobowiązany jest do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego w 
następującym okresie: 

a) etap I w zakresie realizacji projektu i przeprowadzenia postępowania/postępowń 
przetargowych – od dnia podpisania umowy do  dnia 30 kwietnia 2017 roku.  

b) etap II – w zakresie realizacji projektu tj. po podpisaniu umowy z Wykoanacami wybranymi 
w ramach postępowania/postępowań przetargowych – do 30 kwietnia 2018 roku terminie.  

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełnić 
Wykonawca: 

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał co najmniej: 

 jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu lub innej o 
charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym nad realizacją projektów 
mających na celu zakup sprzętu; 

 jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu lub innej o 
charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym nad realizacją projektów 
mających na celu wdrożenie systemów informatycznych 

Dodatkowo wymaga się, aby co najmniej jedna z usług dotyczyła zakończonego 
projektu obejmującego rozwiązanie informatyczne dotyczące udostępnienia  i  
świadczenia eUsług publicznych na poziomie dojrzałości min. 3 (dwustronna 
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interakcja) i 4 (transakcja) o wartości projektu co najmniej 0,5 mln PLN. 

2) Wykonawca musi dysponować poniższymi osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

 min. 1 osobą (kierownik projektu), posiadającą wykształcenie wyższe 
informatyczne lub techniczne, oraz wiedzę z zakresu metodyki  
zarządzania projektami, potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE 2 
lub innym równoważnym oraz doświadczenie. Przez doświadczenie 
rozumiane jest pełnienie funkcji inżyniera projektu dla co najmniej dwóch 
przedsięwzięć obejmujących wdrożenie rozwiązania informatycznego 
dotyczącego udostępnienia i świadczenia eUsług publicznych na poziomie 
dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) i 4 (transakcja) 

 min. 1 osobą (specjalista), posiadająca wykształcenie wyższe, która brała 
udział w nadzorowaniu co najmniej dwóch projektów obejmujących 
swoim zakresem dostawę sprzętu oraz wdrożenie rozwiązania 
informatycznego dotyczącego udostępnienia i świadczenia eUsług 
publicznych na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) i 4 
(transakcja) 

 min. 1 osobą (specjalista), posiadająca wykształcenie wyższe, która brała 
udział w nadzorowaniu co najmniej dwóch projektów obejmujących 
swoim zakresem dostawę sprzętu  

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 2.1 Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć: 

 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia 
oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Do wykazu winno 
zostać dołączone poświadczenie ich należytego wykonania. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 2.2. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć: 

 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 
ich  kwalifikacji  zawodowych,  posiadanych  certyfikatów,  doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności. 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Wszelkie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka 518, 34-483 
Lipnica Wielka  

b) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl  (wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną winny być w 
formie skanu dokumentu). 
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2. W przypadku przekazywania, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Osobami  upoważnioną do kontaktu ws. zapytania jest Marzena Polaczek lub 
Krzysztof Wojdyła, nr tel. 18 26 345 95  e-mail przetargi@lipnicawielka.pl  

 
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą powinna być wyrażona 
na piśmie. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, który 
stanowi Załącznik  do zapytania ofertowego. 

2. Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. III ust. 3 
zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym 
złącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. 

6. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez 
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty 
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do 
uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie  
warunków udziału w postępowaniu. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 
Lipnica Wielka – pok. Nr. 2 dziennik podawczy, osobiście, za pośrednictwem operatora 
pocztowego bądź posłańca. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 03 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00. 
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3. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć jej dostarczenie 
Zamawiającemu na wyżej wskazany adres  przed upływem tego terminu. 

4. Oferty, które wpłyną po terminie lub w innej niż wskazana forma ( np. faks, mail)  nie 
będą rozpatrywane. 

5. Oferta winna  zostać  z  złożona  w kopercie oznaczonej: adresem Wykonawcy, nazwą 
Zamawiającego, tytułem - Oferta  na  Świadczenie usługi nadzoru technicznego - 
Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka „i 
adnotacją: Nie otwierać przed 03.01.2017 r. godz. 10:00. 

6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 
powiadomieni e-mailem. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia na podstawie własnych kalkulacji i szacunków  oraz 
najlepszej wiedzy specjalistycznej, 

2. Cenę oferty  należy  podać  w  formularzu  ofertowym    w złotych polskich, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

           Kryterium oceny ofert stanowi : 60% 

Cena 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*60 * waga 

gdzie: 

Cmin - najniższa  spośród wszystkich ofert 

Cof -  Cena podana w ofercie 
Doświadczenie (D) 
Kryterium doświadczenie rozpatrywane będzie na podstawie złożonego wykazu usług (Załącznik nr 3) 
oraz referencji potwierdzający prawidłowe wykonanie usług. 

Za każdą udokumentowaną realizację usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu lub 
innej o charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym nad realizacją projektów mających na celu zakup 
sprzętu ponad  jedną wymaganą – 1pkt. – maksymalnie  punktowane będzie dodatkowych pięć usług w 
tym zakresie  - waga 20% 

waga
D

D
D O  1001

max

 

DO – liczba usług wskazanych w badanej ofercie 
Dmax –najwyższa ilość usług spośród wszystkich ocenianych ofert 
 

Za każdą udokumentowaną realizację usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu lub 
innej o charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym nad realizacją projektów mających na celu 
wdrożenie systemów informatycznych ponad  jedną wymaganą – 1pkt. – maksymalnie  punktowane 
będzie dodatkowych pięć usług w tym zakresie  - waga 20% 

waga
D

D
D O  1002

max
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DO – liczba usług wskazanych w badanej ofercie 
Dmax –najwyższa ilość usług spośród wszystkich ocenianych ofert 
 

Łączna liczba punktów (D) jest sumą punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert D1 i D2 zgodnie ze 
wzorem: 
 
D=D1+D2 
Po dokonaniu oceny punkty przyznane zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma 
punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów pod warunkiem 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 
Zatwierdzam 22.12.2016 r. 

 
 

……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem. 
2. Wykonawcy poprzez pobranie ze strony internetowej Zamawaijacego - www.lipnicawielka.pl  
oraz BIP Lipnica Wielka 
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Załącznik nr 1 
 

 
Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz 
zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. 
Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu 
obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu 
informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu 
możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w 
sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń 
mobilnych. W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz 
zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych. 
Projekt ma zasięg lokalny. 
W ramach niniejszego projektu zostaną udostępnione następujące usługi: 
Usługi na 5 poz. (5 szt.) 
a)Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych. 
•Złożenie formularza przez ePUAP; 
•Publikacja informacji w Portalu Internetowym Usług Publicznych (PIUP)o wysokości zobowiązania; 
•Płatności internetowe 
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną 
Usługobiorcami są osoby fizyczne 
b)Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych: 
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP 
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania 
•Płatności internetowe 
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną 
Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) 
c)Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych: 
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP 
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania 
•Płatności internetowe 
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną 
Usługobiorcami są osoby prawne 
d)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych: 
•Złożenie formularza deklaracji przez ePUAP 
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania 
•Płatności internetowe 
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną 
Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne 
e)Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 
•Złożenie formularza wniosku o zezwolenie na stałą sprzedaż lub jednorazową sprzedaż napojów 
alkoholowych przez ePUAP 
•Publikacja informacji w PIUP o wysokości zobowiązania 
•Płatności internetowe 
•Informacja podatnika przez ePUAP, sms, e-mail, aplikację mobilną 
Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. 
Usługi na 3 poziomie dojrzałości obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących 
formularzy: 
a)o założenie konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych. 
b)o dezaktywację konta w PIUP dla osób prawnych/fizycznych. 
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Usługi na 1 poziomie dojrzałości 
a)Informacje o mieniu gminy. 
b)Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg 
klasyfikacji: plan i wykonanie. 
c)Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego - udostępnienie informacji 
dotyczących: nr decyzji, daty wniosku, daty wydania decyzji, kwoty. 
d)Stan spraw osób fizycznych i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących: np. znaku sprawy, 
przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej 
e)Udostępnienie informacji o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji 
Usługobiorcami przy usługach 1 i 3 poziomu są wszystkie osoby fizyczne oraz osoby prawne. 
Podmiotem odpowiedzialnym przy wdrożeniu wszystkich usług jest Urząd Gminy, 
Usługi A2A: 
-Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego 
-Portal Finansowo-Budżetowy 
Jednostki, które będą użytkować powstały system to Urząd Gminy i 3 jednostki organizacyjne tj.:OPS w 
Lipnicy Wielkiej,Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Lipnicy Wielkiej. 
Systemy informatyczne i aplikacje za pomocą których będą świadczone w/w usługi obejmują 
zintegrowany, informatyczny system obsługi urzędu obejmujący szereg aplikacji działających na 
sprzęcie zakupionym oraz istniejącym przy wykorzystaniu powstałej w wyniku projektu instalacji sieci 
dedykowanej.  
W zakres projektu wchodzi również modernizacja sieci teleinformatycznej, dostawa niezbędnego sprzętu 
oraz prace budowlane pojegające na adaptacji pomieszczenia serwerowni.  
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Załącznik nr 2  
 

Formularz oferty 
 

 
 

pieczęć Wykonawca 
                                                             Zamawiający: 

                                       Gmina Lipnica Wielka  
                       z siedzibą: 
           Lipnica Wielka 518, 
           34-483 Lipnica Wielka  

   

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  na:  

Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania 

projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” 
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym 
wraz z załącznikami  za cenę: 

CENA OFERTOWA 

…………………………………….. PLN 

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cena zawiera podatek VAT. 

 

1. Oświadczamy, że: 

1)   Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie:  

a) etap I w zakresie realizacji projektu i przeprowadzenia postępowania/postępowń 

przetargowych – od dnia podpisania umowy do  dnia 30 kwietnia 2017 roku.  

b) etap II – w zakresie realizacji projektu tj. po podpisaniu umowy z Wykonawcami 

wybranymi w ramach postępowania/postępowań przetargowych – do 30 kwietnia 2018 r.   

2) akceptujemy warunki płatoności  

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wraz z 

załącznikami  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

5) akceptujemy istotne postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
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3. Przedstawicielem  do  kontaktu przy realizacji umowy  ze strony  Wykonawcy  z   Zamawiającym  
 
będzie:  ……………………………………tel. ……………e-mail ……………………… 

 

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                    ............................................... 
Podpis osób uprawnionych 
 do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 
  

……………………………………………… 

 ( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 
Niniejszym oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert następujące zamówienie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia: 
 
 

Nazwa zamówienia Przedmiot zamówienia (charakterystyka 
wykonanego zamówienia) 

Całkowita wartość 
brutto w PLN 

Data wykonania 
(od…do…) 

podać dzień, miesiąc i 
rok 

Podmiot na rzecz 
którego usługa była 

wykonywana 

1. 2. 3. 4.  

 Realizacja usługi polegająca na pełnieniu 
funkcji Inżyniera Projektu lub innej o 
charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym 
nad realizacją projektów mających na celu 
zakup sprzętu  

   

  Realizacja usługi polegająca na pełnieniu 
funkcji Inżyniera Projektu lub innej o 
charakterze kierowniczym i/lub nadzorczym 
nad realizacją projektów mających na celu 
wdrożenie systemów informatycznych 

   

Ponadto oświadczam, że usługa wymieniona w poz. ………  dotyczyła zakończonego projektu obejmującego 
rozwiązanie informatyczne dotyczące udostępnienia  i  świadczenia eUsług publicznych na   poziomie dojrzałości 
min. 3 (dwustronna interakcja) i 4 (transakcja) o wartości projektu co najmniej 0,5 mln PLN 

 

 

Uwaga: Do wykazanego zamówienia należy załączyć dowody, iż zadanie zostało wykonane należycie.   
  
 
 
..............................dnia...............2016 roku 
 
 ……………………….................................................. 
 podpis i pieczątka lub czytelny podpis 
 osób wskazanych w dokumencie 
 uprawniającym do występowania w obrocie 
        prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4 

 
............................................... 
     (pieczęć wykonawcy) 

Wykaz osób  
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na Świadczenie 

usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.:              

„e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” 
 
 

 
Imię           

i nazwisko 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(dokumenty, 
certyfikaty, 

uprawnienia, 
dyplomy itp.) 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie 
i szkolenia  

niezbędne do 
wykonania 
zamówienia 

 
Doświadczenie 

 
 

 kierownik projektu  
 
 
 

pełnienie funkcji inżyniera projektu dla 
……………* (co najmniej dwóch ) 
przedsięwzięć obejmujących wdrożenie 
rozwiązania informatycznego 
dotyczącego udostępnienia i świadczenia 
eUsług publicznych na poziomie 
dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) i 4 
(transakcja 

  Specjalista   Nadzorowanie …………..* (co najmniej 
dwóch) projektów obejmujących swoim 
zakresem dostawę sprzętu oraz 
wdrożenie rozwiązania informatycznego 
dotyczącego udostępnienia i świadczenia 
eUsług publicznych na poziomie 
dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) i 4 
(transakcja) 

  Specjalista  Nadzorowanie …………..* (co najmniej 
dwóch) projektów obejmujących swoim 
zakresem dostawę sprzętu 

Ponadto oświadczam, że osoba wymieniona w pozycji  pierwszej ( kierownik projektu)  posiada: 
�  a) aktualny certyfikat PRINCE 2  

�  b) innym równoważnym …………………………………….( wskazać jaki) 

 
*należy wpisać ilość  
 
 
 

.................................. data..............................                       ............................................................... 
                                                                podpis wraz z pieczątką   

                                                                                                             osoby upoważnionej 
                                 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 
UMOWA NR:  

 
zawarta w Lipnicy Wielkiej , dnia ………………………… pomiędzy:  

 

Gminą Lipnica Wielka,  z siedzibą w Lipnicy Wielkiej 518,  34-483 Lipnica Wielka,                             
REGON 491892357, NIP 7352841452 zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez  

Bogusława Jazowskiego  – Wójta Gminy Lipnic Wielka  

przy kontrasygnacie 

Janusza Pakosa – Skarbnika Gminy Lipnica Wielka  

a 

……………………………………………………………., z siedzibą w ............................ przy 
............................, ..............................., REGON …….., NIP …….., zwanym/ą dalej 
„Wykonawcą/Inżynierem projektu”, reprezentowanym/ą  przez: 

1. …………………………………..,, 
 
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  
zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz 2164  z późn. zm.) na Świadczenie usługi nadzoru 
technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „„e-Usługi w Gminie Lipnica 
Wielka”. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania przedmiotu 
zamówienia polegającego na:  Świadczeniu usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na 
czas trwania projektu pn.: „„e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” objętego współfinansowaniem 
środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska,  działanie 2.1 E-administracja 
i otwarte zasoby, zwanego dalej „Projektem”. 
2. Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-
administracji oraz  zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do 
cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-
administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług 
publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług 
publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów 
sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego 
miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu 
eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność 
technologiczna i bezpieczeństwo danych. 

 
§ 2 

1. Inżynier projektu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu 
powierzonych mu obowiązków. 

2. Inżyniera projektu zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych 
przez inwestora na realizację inwestycji. 

3. Inżynier projektu będzie zobowiązany do bieżącej współpracy i konsultacji z inwestorem 
4. Do obowiązków inżyniera projektu należy w szczególności: 
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1) Weryfikacja dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod 
względem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz stanem bieżącym;  

2) Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami, OPZ), 
zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami prawa zamówień publicznych; 

3) Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego w ramach 
projektu;  

4) Przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia dot. zakupu i wdrożenia systemu e-
Urząd na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu 
z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia.   

5) Udzielanie odpowiedzi (w przeciągu max. 2 dni roboczych od dnia przekazania przez 
zamawiającego zapytań wykonawców) w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej 
na zapytania wykonawców dot. części technicznej projektu na etapie wyboru Wykonawcy 
rzeczowej realizacji projektu;  

6) Po wyborze Wykonawcy, wspólne z nim opracowanie zgodnego z harmonogramem 
realizacji projektu Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego aktualizacja 
i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia;  

7) Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę 
zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia;  

8) Informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji 
projektu związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z 
zapisami dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dot. projektu oraz 
proponowanie rozwiązań zaistniałych sytuacji;  

9) Nadzór  nad   prawidłową  realizacją   dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie wg. 
zaproponowanej metodologii zarządzania ryzykiem poprzez kontrolę procesu realizacji 
projektu oraz poszczególnych kontraktów związanych  z wdrożeniem systemu 
informatycznego, monitoring i kontrola jakości wykonania projektu w w/w zakresie co do 
zgodności z założeniami określonymi we wniosku  o dofinansowanie  projektu  z  
załącznikami,  dokumentacji  technicznej,  umowie o dofinansowanie   projektu   wraz   z   
załącznikami   (m.in.   harmonogramem)     i aneksach do umowy o dofinansowanie 
projektu; 

10) Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z Inwestorem 
i Wykonawcami robót oraz sporządzanie z odbytych narad protokołów; 

11) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów w 
trakcie realizacji projektu;  

12) Dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostały przekroczone; 

13) Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji uprawniającej do korzystania 
ze świadczeń gwarancyjnych w zakresie dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu, 
wykonanych prac oraz wdrożonych rozwiązań teleinformatycznych;  

14) Nadzór nad integracją systemów dziedzinowych z systemem e-Urząd;  

15) Koordynacja prac związanych z dostosowaniem i weryfikacją baz danych systemów 
dziedzinowych migrowanych do systemu e-Urząd;  

16) Weryfikacja dostarczonej infrastruktury pod względem zgodności ze specyfikacją oraz 
poprawności działania;  

17) Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami 
wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy;  

18) Koordynacja procesu wdrażania systemu oraz prawidłowości zaznajamiania użytkowników z 
funkcjami oprogramowania;  
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19) Nadzór nad procesem testowania systemu przed odbiorem właściwym;  

20) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla  
realizacji   projektu,   a  zwłaszcza  o  wszystkich  zagrożeniach  związanych   z 
dotrzymaniem    terminu    zakończenia    poszczególnych     dostaw/usług/robót  i 
osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu; 

21) W sytuacji zaistnienia wad niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy 
prac oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia;  

22) Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i 
korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem  
zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 

23) Sprawdzanie, dokonywanie odbiorów robót, dostaw częściowych i końcowych przy udziale 
inwestora w   realizacji poszczególnych kontraktów projektu oraz sporządzanie protokołów 
odbiorów; 

24) Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z 
umową zawartą z Wykonawcą; 

25) Przygotowanie dokumentów wykazujących zasadność naliczania kar umownych oraz 
odszkodowań uzupełniających wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych; 

26) Przeprowadzenie Wstępnego Odbioru Prac, sporządzenie Listy Usterek i wyznaczenie czasu 
na ich usunięcie przez Wykonawcę Projektu;  

27) Skompletowanie 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi 
wymaganymi elementami, sprawdzenie kompletności dokumentacji i przedłożenie jej 
Zamawiającemu;  

28) Gromadzenie oraz weryfikowanie certyfikatów licencyjnych oraz innych dokumentów 
potwierdzających prawo do użytkowania systemów informatycznych oraz usług 
uruchamianych w ramach Projektu wykorzystanych w Projekcie oraz przekazanie je 
przedstawicielowi Zamawiającego;  

29) Weryfikacja zgodności i kompletności dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę 
oprogramowania;  

30) Współpraca z Wykonawcą systemu podczas przygotowywania i przeprowadzania szkoleń 
użytkowników i administratorów systemu;  

31) Wyznaczenie terminu Odbioru Końcowego Robót i powiadomienie o tym wszystkich 
zainteresowanych Stron;  

32) Uczestniczenie w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowanie protokół z tego odbioru;  

33) Zawiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do 
wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców;  

34) Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołu wykonanych w danym 
miesiącu przez Inżyniera Projektu prac, do 5 dnia każdego następnego miesiąca;  

35) Rozliczanie końcowej inwestycji w tym sporządzanie dokumentu odbioru technicznego 
(OT); 

36) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli oraz 
dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących spraw technicznych podjętych podczas 
tych kontroli;  

37) Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne 
dla prawidłowej technicznej realizacji projektu;  
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Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane 
między Inżynierem Projektu, a Wykonawcą usług niezbędnych do realizacji projektu 
wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za wiążące. Wszystkie pisma Inżyniera do 
Wykonawców winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.  

Usługa Inżyniera Projektu będzie weryfikowana przez Zamawiającego na każdym etapie 
realizacji 

 
§ 3 

1. Zapłata faktury Wykonawcy w terminie wynikającym z Umowy . 
2. Udostępnienie informacji i danych niezbędnych do opracowania planu wdrożenia i realizacji projektu 

oraz opisu przedmiotu zamówienia. 
3. Organizowanie spotkań koordynacyjnych raz w miesiącu. 
4. Gromadzenie i przechowywanie pełniej dokumentacji związanej z realizacją Projektu i udostępnienie 

jej Inżynierowi projektu do wglądu.  
 

§ 4 
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:  

a) etap I w zakresie realizacji projektu i przeprowadzenia postępowania/postępowń 
przetargowych – od dnia podpisania umowy do  dnia 30 kwietnia 2017 roku.  
b) etap II – w zakresie realizacji projektu tj. po podpisaniu umowy z Wykonawcami wybranymi 
w ramach postępowania/postępowań przetargowych – do 30 kwietnia 2018 r.   

 
§ 5 

1.    Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………  złotych brutto (słownie złotych:  
………………………….). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.  

2.    Kwota ta uwzględnia wszelkie koszty realizacji umowy, w tym również koszty dojazdów, diet, 
zakwaterowania, ubezpieczenia i inne związane z realizacją umowy. 

3.   Płatności na rzecz wykonawcy  dokonywane będą na podstawie faktur częściowych wystawionych 
za  okresy miesięczne na podstawie protokołu odbioru częściowego.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
5.   Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1  niniejszego paragrafu. 
6.   Płatności dokonane będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
zaakceptowanej przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 

7.   Mając na uwadze proces centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Lipnica Wielka, 
w dokumencie księgowym stanowiącym podstawę wzajemnych rozliczeń (faktura / rachunek), jako 
nabywca wskazana zostanie Gmina Lipnica Wielka, z siedzibą: 34-483 Lipnica Wieka 518 
NIP: 7352841452, a jako odbiorca usługi, Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica 
Wielka 518. Faktury wystawione w inny sposób będą zwracane Wykonawcy. 

8.   Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

 
§ 6 

1. Bieżąca współpraca  Stron na etapie realizacji umowy: 

ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczony zostaje: ………………….. tel. ……………… e-
mail: …………………….. 

ze strony Wykonawcy do kontaktów wyznaczony zostaje : ……………… tel. …………….. e-mail: 
…………….. 
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§ 7 

Realizując umowę Inżynier projektu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1. Utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym w postaci pisemnej – listownie, faksem, email i 
bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu przy czym wiążące ustalenia muszą być potwierdzone w 
postaci protokołu albo notatki podpisanej przez obydwie strony.  

2. Zachowanie przez cały okres trwania umowy bezwzględnej niezależności i nie podejmowanie 
jakichkolwiek czynności mających związek z zakresem obowiązków wykonawcy a mogących 
wywołać podejrzenie o braku bezstronności. 

3. Nie udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących  Projektu osobom trzecim, niezaangażowanym 
formalnie w jego realizację, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego co do treści  i formy 
informacji które mają zostać udzielone. 

§ 8 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w 
formie kar umownych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający może naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy zgodnie z przyjętym 
harmonogramem wdrożenia i realizacji Projektu  w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego § 5 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

5. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody. 

7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z 
faktury. 

§ 9 

4. W przypadku kontroli Projektu po zakończeniu umowy, w tym kontroli z ramienia instytucji do tego 
upoważnionych na podstawie umów dotacyjnych, Inżynier projektu zobowiązuje się do udzielenia 
wsparcia Zamawiającemu w zakresie przygotowania wyjaśnień dotyczących  realizacji umowy. 

5. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie nałożona na Zamawiającego korekta będąca wynikiem 
nieprawidłowego działania Inżyniera projektu w szczególności niezgodnego z ustawą Pzp podziału 
projektu na poszczególne kontrakty,  oszacowanie wartości zamówienia celem ustalenia 
odpowiedniego trybu wyboru wykonawców w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych 
oraz  opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych postępowań w ramach Projektu -  wartością  
naliczonej korekty zostanie obciążony Inżynier projektu. 

§ 10 
 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca przerwał świadczenie usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania przez 
okres dłuższy niż 7 dni, 

b) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług pomimo pisemnego wezwania przez okres dłuższy 
niż 7 dni od dnia wysłania wezwania. 

c) Wykonawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umowa, pomimo 
pisemnego wezwania do usunięcia uchybień. 
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d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy co uniemożliwia realizację umowy zawartej  z 
wykonawcą. 

e) W razie postawienia wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje kara umowna określona w § 8 ust. 3. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie 
§ 11 

 
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w związku z 

sytuacją gdy może nastąpić zmiana terminu realizacji projektu określonego w umowie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 13 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch egzemplarzach, z czego 2  egzemplarze dla 
Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy. 
 
 
     Wykonawca                         Zamawiający 
 
 
 
………………………..                                                                                  ……………………….. 
 
 
 

………………………………… 
Kontrasygnata 
Skarbnika Gminy 

 

 


