GMINA BISZTYNEK
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przedmiot zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku”

NR GMP.271.6.2021
Bisztynek, kwiecień 2021 r.

TRYB PODSTAWOWY
(ART. 275 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z
późn. zm.) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bisztynek
NIP 743 197 63 53
REGON 510743597

Adres Zamawiającego:

ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

tel. /Faks:

(89) 521 64 00/ (89) 718-86-03

E-mail:

sekretariat@bisztynek.pl

Adres strony internetowej:

www.bip.bisztynek.pl
menu przedmiotowe: zamówienia
publiczne

Godziny urzędowania:

pon.- pt. od 7.15 do 15.15

II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym
postępowaniem,
w
tym
zmiany
i
wyjaśnienia
treści
SWZ:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/451923
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o
których mowa w art. 3 ustawy Pzp
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zastosowanie
mają przepisy ustawy Pzp.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla
w/w zadania oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem.
Charakterystyka projektowanego obiektu:
a) Lokalizacja – część działki nr 220, obręb Bisztynek 2, gmina, Bisztynek. – dla
przedmiotowej lokalizacji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku).
b) Należy przewidzieć projekty niezbędnych przyłączy, zagospodarowania terenu z
miejscami parkingowymi, placem zabaw oraz zielenią urządzoną z elementami małej
architektury (oświetlenie, ławki, kosze itp.) .
c) Parametry budynku:
— budynek mieszkalny wielorodzinny,
— ilość kondygnacji – 1 podziemna (piwnice lokatorskie) , 3 nadziemne (w tym trzecia
jako poddasze użytkowe),
— wysokość – do 10 m.,
— ilość mieszkań – około 21-24 lokali,
— winda wewnętrzna,
— ogrzewanie budynku z wykorzystaniem OZE.
d) Parametry mieszkań:
— przewiduje się 3 rodzaje mieszkań (I – salon z aneksem kuchennym + łazienka, II –
salon z aneksem kuchennym + sypialnia + łazienka, III – salon z aneksem kuchennym
+ dwie sypialnie + łazienka),
— sugerowane proporcje mieszkań na jednej kondygnacji - I – 4 lokale, II – 3 lokale, III
– 1 lokal,
— średnia wielkość mieszkania to około 45 m2.
e) dokumentacja będzie podstawowym załącznikiem do wnioskowania w ramach
rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, dlatego
musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11, 223) oraz obowiązujących aktów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Etap I – w terminie 30 dni od podpisania umowy:
Wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją budynku i zagospodarowania terenu.
3. Etap II – w terminie 100 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego Etapu I.
1) Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki lub terenu dla zadania pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Bisztynku” zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września
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2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609)
2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do realizacji inwestycji, w tym
między innymi:
— wykonanie mapy do celów projektowych,
— wykonanie badań geologiczno – inżynierskich oraz sporządzenia dokumentacji
geotechnicznej i geologicznej w zakresie niezbędnych do zaprojektowania i realizacji
inwestycji,
— uzgodnienia dokumentacji projektowej przez właściwych rzeczoznawców,
— uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu,
— sporządzenia wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w
trakcie prac projektowych.
3) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku”.
4. Etap III – w terminie 30 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, o
którym mowa w etapie II.
1) Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania pn: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku” zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego niezbędnego do rozpoczęcia realizacji procesu budowlanego zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333)
2) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego dla zadania pn: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku” zgodnie z treścią rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)
3) Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany z dokumentacją
projektową, zawierający opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót, nakładów rzeczowych, zgodnie z treścią
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)
4) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
2004 130 poz 1389 ze zm.).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji. Zakres czynności związanych z pełnieniem nadzoru obejmuje:
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1) w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej:
- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej.
2) w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej:
- wizyty projektanta na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w stopniu
zabezpieczającym prowadzenie prac budowlanych bez opóźnień oraz udział w naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót
budowlanych.
6.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
a) pozyska mapy do celów projektowych,
b) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
c) opracuje inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty
inżynierskie wymagają przebudowy,
d) uzyska wszystkie warunki, opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego
wykonania opracowań oraz wymagane do uzyskania decyzji administracyjnej będącej
pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
e) Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego
przed wszystkimi instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi
decyzje w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania,
f) przedmiot zamówienia
obejmuje również wykonanie innych dokumentów
niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak również pełnienie
nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawca udziela na przekazaną dokumentację projektową gwarancji na okres od dnia
przekazania kompletnej dokumentacji do dnia zakończenia procesu realizacyjnego tj.
zakończenia robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 4 lat
od daty końcowego protokołu odbioru.
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Etap I Etap II Etap III -

w terminie 30 dni od podpisania umowy.
w terminie 100 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego Etapu I
w terminie 30 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, o
którym mowa w etapie II

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dokumentacje
projektowe obejmujące wykonanie projektów tożsamych z przedmiotem zamówienia o
wartości minimum 130.000,00 zł netto każda;
─ dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej,
 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
stosownie do powierzonych czynności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
stosownie do powierzonych czynności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
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4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
5. W przypadku, o którym powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY
SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W
PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 i ART. 69.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: platformazakupowa.pl/transakcja/451923
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Ofertę, a także oświadczenie, o
którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
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3.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:
1. .zip
2. .7Z
3.3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
3.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3.5. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. zaufanym i
osobistym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.6. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
3.7. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
3.9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem
adresu email.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.:
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1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza
niż 512kb/s
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV2 GH lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac
Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JawaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Instytutu miar.
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, na warunkach określonych w przepisach
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
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12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.
15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W
przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
17. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o których mowa w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 69 Pzp
18. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
a) Łukasz Hołowieszko – sprawy merytoryczne, tel. 89 521 64 05,
b) Katarzyna Rudzka – sprawy proceduralne, tel. 89 521 64 11.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2021 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą
wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje odrzucenie
oferty na podstawie art 226 ust 1 pkt 12 Pzp.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
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4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Do
oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w niniejszej SWZ dokumenty, w szczególności:
1) oświadczenie wstępne, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia z postępowania,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII ust. 3 SWZ (jeżeli
dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w szczególności odpowiednie
pełnomocnictwa,
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP lub 7Z).
W przypadku, gdy zastrzeżone informacje przekazywane są wraz z ofertą, na platformie w
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj
ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.
9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. W zakresie nieuregulowanym Pzp niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/451923 do dnia 13.05.2021
r. do godziny 10:00.
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się
stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
XII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 13.05.2021r. o
godzinie 10:30
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
6. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
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7. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium
oceny ofert określonym w rozdziale XV niniejszej SWZ.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
9. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych, lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art.
110 ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
— udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
— handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
— o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
— finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
— powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
— przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
— o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
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który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
f) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami
umowy określonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikających z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od
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wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub
ich istotnych części składowych, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4 i 6 ustawy
Pzp.
7. W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30%
od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, 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. 1.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie
ceny lub kosztu.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 226 ustawy Pzp.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60%,
2) Doświadczenie zawodowe– waga kryterium 20%,
3) Termin wykonania dokumentacji projektowej – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
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1) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 60 pkt.
a)
Ocena nastąpi w skali od 0 do 60 pkt.
b)
Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia
przyznawana będzie według wzoru:
X/Y x 60
gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.
2) doświadczenie zawodowe - 20 pkt.
Kryterium „doświadczenie zawodowe" rozpatrywane będzie według następujących zasad:
a) w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania min. 5 tożsamych dokumentacji
projektowych - Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów,
b) w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania min. 4 tożsamych dokumentacji
projektowych - Zamawiający wówczas przyzna: 10 punktów,
c) w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania min. 3 tożsamych dokumentacji
projektowych - Zamawiający wówczas przyzna: 5 punktów.
3) termin wykonania dokumentacji projektowej – 20 pkt.
Kryterium „termin wykonania dokumentacji projektowej" rozpatrywane będzie według
następujących zasad:
a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu II etapu wykonania
dokumentacji projektowej o 4 tygodnie – Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów,
b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu II etapu wykonania
dokumentacji projektowej o 2 tygodnie – Zamawiający wówczas przyzna: 10 punktów.
3. Po przyznaniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie.
4. Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych w każdej z nich punktów, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów zostanie najwyżej oceniona.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
i formie określonej w Rozdziale XXIII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
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6. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane
przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo
unieważnić postępowanie.
XVII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Podmiotowymi środkami dowodowymi, o których mowa w ust. 3 są:
1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz wykonanych projektów wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały
wykonane, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te prace zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty -Załącznik nr 5 do SWZ;
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności projektantów poszczególnych branż określonych w rozdz. VI. ust. 2 pkt 4)
SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
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doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami
– Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, powinny być wystawiony nie wcześniej, niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU
PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
XX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121.
1. Wykonawca może
(podwykonawcom).

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
19

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację
zadania. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. Sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
XXI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są
wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca składa zobowiązanie zgodnie z art. 118
ust. 4 Pzp.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
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podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
XXII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XXIII. WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S. A..: 72 2030 0045 1110 0000 0219
9060.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
lub gwarancji, gwarant musi zapewnić nieodwołalną i bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia
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(gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie Zamawiającego,
że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad
ujawnionych w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.
6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane .
11. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
XXIV. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI
JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ustawy Pzp., w szczególności:
1)

wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które
Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności:
klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ
na treść zawartej umowy i termin jej realizacji,
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia,
zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów,
które te przepisy narzucają,
gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały
wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie,
wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
konieczności wykonania prac nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a
polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji,
podniesienia jakości wykonania dokumentacji,
konieczności wprowadzenia zmian programowych i architektonicznych do
przedstawionych rozwiązań przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego,
gdy zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy
i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania usług objętych
umową oraz przy dostępności środków finansowych u Zamawiającego,
zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy,
pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziału w realizacji zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu
realizacji prac. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści
zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie
nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę,
zmiany projektanta tj. osoby którą Wykonawca dysponuje, spełniającej warunki i kryteria
udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny projektant spełnia ww. warunki w stopniu nie
mniejszym niż wskazany w ofercie. Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, gdy
zmiany dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym na szczegółowo umotywowany
wniosek Wykonawcy,
w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (dopuszcza się
możliwość zmiany wynagrodzenia umownego),
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy,
zmiany zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie
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5.
6.

7.
8.

najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego
obiektu,
16) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
17) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych,
18) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
19) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie
zadania w pierwotnie zakładany sposób (w tym termin) spowodowane bezpośrednio
wystąpieniem epidemii związanej z wirusem COVID-19. Ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa procedurę
postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego
zawarcie. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, o których mowa w ww. ustawie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – w szczególności przez: zmianę
terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części; zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
Wykonawca winien udokumentować wpływ wystąpienia wirusa COVID-19 na niemożność
wykonania zamówienia w pierwotnie zakładany sposób. Zamawiający może przedłużyć termin
realizacji zamówienia proporcjonalnie do okresu, w którym zostały wstrzymane roboty
spowodowane wystąpieniem wirusa COVID-19.
Zmiany, o których mowa w ust. 4 dopuszczone będą wyłącznie po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych regulujące możliwości zmiany umowy, w tym przepisy
umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy.
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9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i
8.
XXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ
WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 131 UST. 2.
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2.
XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z
INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 119, s.1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w niniejszym
postępowaniu jest Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2,11-230 Bisztynek, tel. 89 521 64 00;
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2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bisztynek jest Grupa Prawna Togatus

Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, tel. 533 327 046, adres email: marcin.konieczny
@gptogatus.pl;
3) dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*
— 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**;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające
z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww.
obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu,
zaleca się aby Wykonawcy do oferty dołączyli oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.”***
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
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** 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.
*** Wyjaśnienie: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.

XXXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty (wzór)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych (wzór)
Załącznik nr 6 – Wykaz osób (wzór)

ZATWIERDZAM:
Bisztynek, dnia 29.04.2021r.
BURMISTRZ BISZTYNKA
Marek Dominiak
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