
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA   

(SIWZ) 

 

W związku zapytaniem do ogłoszonego przetargu informujemy co następuje  

Zapytanie 

„W punkcie 10.1.1 jest informacja, że przy ocenie oferty maks. 30pkt. można uzyskać na 

podstawie „oceny opisowej przygotowania projektu podstrony Nadmorski 24”. 

Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie i kiedy ocena ta będzie dokonywana, gdyż w SIWZ 

nie ma takiej informacji. Chyba, że ocena tego kryterium będzie podejmowana tylko na 

podstawie ceny projektu z załącznika 1 (co sugeruje dopisek 30pkt. – najniższa oferta).” 

Odpowiedź 

 Analizując zadane pytanie Zamawiający dokonuje zmian w SIW 

Pkt 13.1.5.2 ma nowy zapis  

` Wykonać opis projektu podstrony do przeglądarki internetowej portalu Nadmorski 24. 

Opis projektu załączyć do formularza ofertowego (zał nr 1) 

 

Pozostałe ppkty bez zmian 

 

W pkt 5.7 jest 

 

5.7  Oferta powinna zawierać następujące wymagane pod rygorem wykluczenia z postępowania, załączniki: 

 Wypełniony formularz ofertowy jako załącznik nr 1 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu jako załącznik nr 2 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy jako załącznik nr 3 

 Kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 

 Karty katalogowe (w języku polskim) z parametrami technicznymi zastosowanych urządzeń i 

załączone do załącznika nr 1 

Dopisano 

 Opis projektu podstrony do przeglądarki internetowej portalu Nadmorski 24 (projekt 

załączyć do załącznika nr 1-  Formularz ofertowy) 

 Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich jako zał nr 5 



 

Dodano nowy załącznik  

Załącznik nr 5 
      

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH 

 

 

Tytuł zamówienia „Nadmorski 24” – mobilne info z obszaru PLGR” 
Lokalizacja zamówienia Województwo: Pomorskie 

Powiat/Powiaty: Puck, Wejherowo  
Miasto: powiat pucki Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck 
Gmina: powiat pucki Krokowa, powiat wejherowski Wejherowo 
Pozostałe miejscowości:  
powiat pucki - Jurata, Kuźnica, Chałupy, Jastrzębia Góra, Dębki, Karwia, 

Białogóra ,Lubkowo, Krokowa, Gnieżdżewo/Swarzewo 
powiat wejherowski - Bolszewo 

 

 

 

W ramach zawartej umowy z Telewizją Kablową Chopin Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke sp j do zamówienia 

„Nadmorski 24” – mobilne info z obszaru PLGR” gdzie w zakresie rzeczowym jest wykonanie projektu 

podstrony internetowej do powyższego zamówienia, wyrażamy zgodę  na przeniesienie praw autorskich na 

Zamawiającego w zakresie: 
 

1. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa do stworzonego 

opracowania projektowego wykonanej w ramach niniejszej Umowy.  

2. W ramach przejętych praw Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  

a) użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie 

projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:  

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

d) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

…...............................................................   …........................................... 
pieczęć i podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej                        miejscowość i data 
 

 

 

 

 



Pkt 10.1.1 ma nowy zapis  

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ilość otrzymanych pkt (max 100)  

70 pkt - najniższa cenowa oferta  

30 pkt ocena opisowa za przygotowanie  opisu projektu podstrony portalu internetowego „ 

Nadmorski 24”  

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

W pkt 8 jest zapis  

Cena określona w pkt 7 formularza oferty została określona w oparciu o poniższe zestawienie ilościowe i 

cenowe: 

Ma być 

Cena określona w pkt 8 formularza oferty została określona w oparciu o poniższe zestawienie ilościowe i 

cenowe: 

Zmianie również podlega w tym pkt opis tabeli w kolumnie 3 

L.p. wg 

SIWZ Nazwa urządzenia 

 Dokument potwierdzający zgodność z 

SIWZ (parametry tech. zastosowanych 

urządzeń  inne dokumenty-projekt i 

oświadczenie o przekazaniu praw 

autorskich)-podać nr strony 

Ilość 

jm 

Wartość netto 

 
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 
      
 

W treści załącznika jest 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bezpieczny Powiat – 

innowacyjny system monitoringu  na terenie powiatu puckiego oświadczam, że brak jest podstaw do 

wykluczenia mnie z postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
 

Ma być 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Nadmorski 24” – mobilne info z 

obszaru PLGR” oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania ze względu na 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
 

 

 

Z uwagi na dokonane zmiany w SIWZ oferty należy złożyć wg poniższego pkt  

 

Pkt 5.9 Oferty należy złożyć w szczelnie zaklejonych, nieprzejrzystych kopertach z dopiskiem OFERTA na 

„Nadmorski 24” – mobilne info z obszaru PLGR” Oferty należy składać na adres za pośrednictwem 

poczty lub osobiście w sekretariacie (w siedzibie zamawiającego) do dn. 16.10.2014 r. do godz. 12.00 

  



 

 


