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Nr sprawy: WJM.271.4.2019

Mikołajki, dnia 07.03.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie
nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II”
1. Zamawiający:
1) Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
mail: biurowjm2020@gmail.com
fax. 087 421 61 46
www.7cudowmazur.pl,
NIP: 845-198-57-00
REGON: 361222985
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 8:00 – 16:00
2) Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących podmiotów, które
udzieliły mu stosownego pełnomocnictwa:
Część I:
1.1. Gmina Giżycko
1.2. Gmina Miasto Giżycko
1.3. Gmina Miłki
1.4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
1.5. Powiat Giżycki
1.6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Część II:
1.1. Miasto Orzysz,
1.2. Miasto Pisz,
1.3. Miasto i Gmina Ruciane-Nida,
1.4. Powiat Piski,
1.5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Część III:
1.1. Gmina Mikołajki
1.2. Gmina Mrągowo
1.3. Miasto Mrągowo
1.4. Gmina Ryn
1.5. Powiat Mrągowski
1.6. Powiat Giżycki
1.7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
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Część IV:
1.1. Gmina Węgorzewo
1.2. Gmina Pozezdrze
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej PZP.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa Mazurskiej
Pętli Rowerowej” Etap II.
2) Nadzór autorski sprawowany będzie nad Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich: – Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica - Krzyże – Ruciane-Nida –
Iznota. W ramach powyższego etapu zostaną zawarte 4 kontrakty na roboty budowlane
3) Zakres robót w Etapie II obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 91,3 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 91,3 km,
c) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
d) wyznaczenie i wybudowanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą
wchodziły m.in. zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych
oraz ławkami i stolikami wewnątrz, zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami
na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu: kosze na śmieci, elementy oznakowania i
informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów, itp.
e) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonych, o konstrukcji szkieletowej,
drewnianej wraz z niezbędną infrastrukturą,
f) oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo
ETAP II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
Południowo-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest oddzielnym i niezależnie
funkcjonującym elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. MAZURSKA PĘTLA
ROWEROWA, którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich
Jezior Mazurskich prowadzącego przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska
Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarna do międzyregionalnego programu
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, gdyż stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z
wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą północną granicą województwa. Etap 2 jest to
Południowo-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, który zostanie zlokalizowany
w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Powiat Piski. Projekt jest realizowany
na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
(partnerem wiodącym), gminami (Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida) i powiatem Piskim uczestniczącymi w
projekcie, Skarbem Państwa – Państwowymi Gospodarstwami Leśnymi Lasy Państwowe (Nadleśnictwa:
Pisz, Maskulińskie, Giżycko), Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
4) Ogólny zakres obowiązków wykonawcy w trakcie budowy:
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a) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we
wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
b) Nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu, na wezwanie
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (IK), przy czym wezwanie IK powinno być przekazane
pisemnie albo za pomocą e-maila. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, a w sytuacji pilnej z jednodniowym.
c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków z należytą starannością zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych w umowie warunkach,
a także zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.
d) Nadzór autorski, pełniony będzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. ), zwanej dalej Pra. Bud. oraz
będzie obejmował w szczególności:
➢ czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
użytkowych, technicznych i materiałowych
➢ pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Szacuję się, iż minimalna
ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosić będzie ok 20 pobytów na gminę i
partnerów inwestorskich. Nie wyklucza się mniejszej lub większej ilości pobytów.
➢ wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę robót budowlanych,
➢ uzgadnianie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą inwestycji możliwości
wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
➢ udział na wezwanie Zamawiającego w naradach budowy;
➢ Uzgadnianie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą robót budowlanych
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w zakresie materiałów, urządzeń, konstrukcji, rozwiązań technicznych,
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w
dokumentacji projektowej.
➢ Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, Zamawiającego lub
Inżyniera Kontraktu propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku
niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej;
➢ Wprowadzanie rozwiązań zamiennych oraz ich kwalifikacja wprowadzanych rozwiązań
zamiennych w świetle Pra. Bud. W przypadku konieczności opracowania dokumentacji
wymagającej zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Wykonawca będzie uczestniczył w
postępowaniu administracyjnym, w tym w szczególności związanym z ze zmianą pozwolenia na
budowę, zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania zamiennych dokumentacji, na wniosek Inżyniera Kontraktu, w
terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w
zależności od skomplikowania projektu może skrócić lub wydłużyć termin.
➢ Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie do korekty istotnych lub nieistotnych błędów
projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
e) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dodatkowo dokona:
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➢ dostosowania obecnej dokumentacji projektowej do warunków przetargowych zgodnie
z podziałem na następujący asortyment robót:
• stała organizacja ruchu z podziałem na gminy
• wykonanie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR) i Wież Widokowych, z podziałem na
gminy
• wykonanie remontu nawierzchni istniejących dróg gruntowych i szutrowych z wydzieloną
ścieżka rowerową z podziałem na gminy
• budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz z
kostki betonowej z podziałem na gminy
➢ przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie m.in.:
• scalenie i weryfikację kompletności kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz ich
ewentualne uzupełnienie
• przygotowanie orientacji dla poszczególnych asortymentów
• aktualizacja opisów technicznych dla poszczególnych asortymentów robót
• czynności mające na celu segregację wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowej poprzez dostosowanie jej do asortymentów robót w formie i układzie
uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu
➢ wykonania aneksów dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie:
• rezygnacji z obrzeży wraz z analizą możliwości realizacji w terenie
• zmiany kruszywa z C90/3 na C50/3 w podbudowie ścieżek rowerowych i ciągach pieszo
rowerowych oraz zmiany kruszywa z C90/3 na kruszywo C50/3 jako nawierzchni dróg
szutrowych
• dopuszczenia wykonywania stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi wykonywanymi na
miejscu w przypadku, gdy nie uda się zapewnić nośności wykonując projektowaną stabilizację
cementem.
• wynikającym ze zmiany nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną
• naniesienia zmian w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach wynikających z powyższych
zmian;
5) Ewentualne dodatkowe zmiany istotne i nieistotne wnioskowane przez Zamawiającego i partnerów
inwestorskich, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 siwz, wykraczające poza zapisy ust. 3 pkt. 4 lit/ „e” będą
podlegały odrębnemu rozliczeniu w oparciu o ilość jednostek nakładu pracy ustaloną na podstawie
aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz stawkę za jednostkę nakładu pracy
określoną przez Izbę Projektowania Budowlanego, Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów z dnia 30
października 2017 r.
6) Pełna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
Dostępna jest pod linkiem http://www.7cudowmazur.pl/316-ogloszenie-o-zamowieniu-budowamazurskiej-petli-rowerowej-etap-iii;
http://www.7cudowmazur.pl/313-ogloszenie-mpr-robotybudowlane-2
7) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do
nadzorowania nad robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
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8) Zamawiający w oparciu o art 29 ust. 3a PZP informuje, że zakres usługi nadzoru autorskiego nie wymaga
zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917, ze zm).
9) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1202 ze zm.).
10)
Wspólny Słownik Zamówień:
a) CPV 71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne,
b) CPV 71540000-5 Usługi zarządzania budową,
c) CPV 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,
11)
Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
12)
Zgodnie z zawartą Umową Partnerską, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizują samodzielnie roboty związane z wykonywaniem odcinków
MPR na terenie dróg, których są zarządcami. Zakres nadzoru autorskiego nie obejmuje robót związany z
GDDKiA oraz ZDW Olsztyn.
13)
Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia
w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2.
Dziedzictwo naturalne ,poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu:
• „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II Południowo-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich” / Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0051/17-00
4. Wymagania zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na
podstawie umowy o pracę.
Zamawiający w oparciu o art 29 ust. 3a PZP informuje, że zakres usługi nadzoru autorskiego nie wymaga
zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917,
ze zm.).
5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamówienie jest powtórzeniem unieważnionej części 1 procedury nr WJM.3.2019 wszczętej w dniu
20.02.2019r ogłoszeniem opublikowanym w BZP pod nr 516371-N-2019
6. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie, co według szacunków Zamawiającego powinno nastąpić w terminie do 30.06.2020r
7.
Warunki udziału w postępowaniu
o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
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a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do projektowania robotami
budowlanymi
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień, Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe
(dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej,
konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu
(EFTA). Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP,
oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia).
d) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
e) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których m owa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP .
f) Z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2 lit „d” lub innego dokumentu ma wynikać kwestia
regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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8. Podstawy wykluczania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 PZP, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. a-c PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP,
- w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP,
➢ - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 PZP oraz 16-20 PZP lub
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
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5)
6)

7)
8)

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 25a ust. 1
PZP (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP, w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

11

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445);
9) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.),
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie oraz
dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. 2-4 i 6-8 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
11) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt. 2.
12) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. 2-3 i 6-8 SIWZ,
w stosunku do tych podmiotów.
13) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 6 -7 SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
14) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
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na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
15) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r., inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-2, i 4-8 SIWZ, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
16) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
17) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
18) W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
19) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. PZP Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, o których mowa w ust. 9 pkt. 3 i 5-8 SIWZ i
ust. 8 pkt. 4 SIWZ oraz jeśli zachodzą przesłanki ust. 9 pkt 11 i 12 SIWZ
20) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 9 pkt. 19 każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa we własnym
imieniu:
d) dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w ust. 9 pkt. 2 - 3 i 6 - 8 SIWZ - składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
15) W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 pkt. 19 SIWZ,
każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w ust. 9 pkt. 2 - 3 i 6 - 8 SIWZ.
16) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 i 2 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie w trybie art. 26 ust. 3 PZP do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
17) Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w
ust. 9 pkt. 3 SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 22a PZP.
10. Procedura odwrócona
1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 PZP najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. PZP Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, o których mowa w
ust. 8 pkt. 2-8 SIWZ oraz ust. 7 pkt. 4 SIWZ
3) Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia dokumentu o którym mowa w ust. 10 pkt. 2 SIWZ,
jeżeli będą one dostępne za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz.570 ze zm.).
11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej
1) Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców należących
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów ( tj. Dz. U. 2018 poz. 798 ze zm.), którzy złożyli odrębne oferty w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
12. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert:
a) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 16 pkt. 7 SIWZ z dopiskiem
„WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
b) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy złożyć w kopercie zabezpieczonej przez
zaklejenie i oznaczonej jako „ZMIANA” i zawierającej nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz
oznaczenie zgodne ze wskazanym w ust. 16 pkt. 7 SIWZ. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmiany, a następnie zostaną dołączone do oferty.
2)

Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
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13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
1) W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 123) z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie
z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
b) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 PZP,
d) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń
lub pełnomocnictw, kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a PZP,
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
f) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 PZP,
g) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
h) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
i) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
j) zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
o odrzucenie oferty,
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 PZP,
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
m) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie;
n) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 PZP,
o) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu.
4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych
oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
5) Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie
pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.
6) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
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7) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez Wykonawcę i
inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
9) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej
w pkt. 8, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie merytorycznym – Jarosław Pesta
b) w zakresie proceduralnym – Anna Bogdanowicz
13) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie
internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
14) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
14. Termin związania ofertą
1)
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2)
Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca.
15. Podwykonawstwo
1) Przez użytą w postępowaniu definicję:
a) podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę, za zgodą
Zamawiającego, na realizację części przedmiotu umowy.
b) umowę o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
2) Zamawiający dopuszcza dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy w terminie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi.
4) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1
SIWZ.
5) Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
8) Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których przedmiotem
są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w ofercie i
jednocześnie nieprzekraczającym 50.000,00 zł brutto.
9) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w
takim samym zakresie jak za swoje działania.
10) Do zwarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowanie mają zapisy dotyczące zawierania
umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.
11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a PZP- w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany
w trakcie postępowania.
16. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu,
w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie
długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z
ich tłumaczeniami na język polski.
2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.
3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę.
4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
5) Wykonawca może w ofercie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie musi być dokonane
najpóźniej w terminie składania ofert. Informacje, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w
inny sposób), opisanej jako „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oferty. W treści oferty
powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument został zastrzeżony jako stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa. W stosunku do zastrzeżonych informacji Wykonawca zobowiązany jest
wykazania, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 r. Nr 419). Jeśli
Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z PZP, Zamawiający będzie uprawniony do
uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym może
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potraktować daną informacje jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalaniu nieuczciwej konkurencji.
6) Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
7) Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny
adres Wykonawcy oraz oznaczenie „Postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru autorskiego dla
inwestycji pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II”
8) W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne z tym związane ponosi Wykonawca.
9) Do oferty dla każdej z części należy dołączyć następujące dokumenty:
a) dowód wniesienia wadium;
b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy);
d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli uprawnienie
tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) - (jeżeli dotyczy);
e) Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)
10)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
12)
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
14) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 9 SIWZ.
15) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym
numerem.
16) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
17.Wykonawcy składający wspólnie ofertę
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie/ umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, wraz ze
wskazaniem Pełnomocnika.
4) Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
lub przez Pełnomocnika.
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, do dnia 15 marca 2019 do godziny
11:00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie
2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, w dniu 15 marca 2019 o godzinie 11:20;
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
19. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu
zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
2) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po
przecinku.
3) W formularzu ofertowym ma zostać podana ceną łączna za realizację usługi bez rozbijania na
poszczególne zakresy.
4) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i niezmienną do zakończenia
świadczenia usług) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018
poz. 1025).
5) Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
4) W związku z sytuacją określoną w pkt. 4, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
5) Będą to m.in. następujące koszty dla wszystkich, które musi zawierać cena oferty:
a) koszty wizyt na placu budowy oraz u Zamawiającego;
b) koszty dostosowania obecnej dokumentacji projektowej do warunków przetargowych z podziałem
na asortyment robót wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
c) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie m.in.:
• scalenie i weryfikację kompletności kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz ich
ewentualne uzupełnienie
• przygotowanie orientacji dla poszczególnych asortymentów
• aktualizacja opisów technicznych dla poszczególnych asortymentów robót
• czynności mające na celu segregację wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowej poprzez dostosowanie jej do asortymentów robót w formie i układzie
uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu
d) koszty wykonania aneksów dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie
przedmiotu zamówienia;
e) koszty przygotowywania opinii, wyjaśnień, ekspertyz związanych z realizacją inwestycji;
f) wynagrodzenia wszystkich osób zaangażowanych przy realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
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g) podatki, cła oraz inne opłaty związane z realizacją umowy.
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20.1. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
20.1.1 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 56 60
gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.
20.1.2 doświadczenie kierownika zespołu –40%
Kryterium „doświadczenie kierownika zespołu” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
a) Maksymalna ilość punktów, która wykonawca może wynosi 40 pkt.
b) Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika zespołu” przyznawana będzie w oparciu
o informacje zawarte w wykazie osób z ostatnich 5 lat i punktowane będzie w następujący sposób:
Kryterium
Sposób oceny wg zasady
Ilość punktów
za wykazanie sprawowania nadzoru autorskiego 5 pkt
nad 1 dokumentacją projektową w zakresie
budowy ścieżki rowerowej lub sprawowania
nadzoru
autorskiego
nad
dokumentacją
projektową budowy/ rozbudowy drogi
za wykazanie sprawowania nadzoru autorskiego 15 pkt.
nad 2 dokumentacją projektową w zakresie
budowy ścieżki rowerowej lub sprawowania
nadzoru
autorskiego
nad
dokumentacją
Doświadczenie
Kierownika Zespołu projektową budowy/ rozbudowy drogi
wskazanego w
za wykazanie sprawowania nadzoru autorskiego 30 pkt.
wykazie osób
nad 3 dokumentacją projektową w zakresie
budowy ścieżki rowerowej lub sprawowania
nadzoru
autorskiego
nad
dokumentacją
projektową budowy/ rozbudowy drogi
za wykazanie sprawowania nadzoru autorskiego 40 pkt.
nad 4 dokumentacją projektową w zakresie
budowy ścieżki rowerowej lub sprawowania
nadzoru
autorskiego
nad
dokumentacją
projektową budowy/ rozbudowy drogi
c) Wykazanie większego doświadczenia niż opisane przy wadze danego kryterium nie spowoduje
przyznania większej ilości punktów.
Po przyznaniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie.
20.2
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
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20.3
Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do
dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie najwyżej
oceniona.
20.4
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej
o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
20.5
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
20.6
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez
Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
20.7
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie
zawiadomiony przez Zamawiającego.
20.8
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
20.9
Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 20.1 kryteria nastąpi po otwarciu ofert.
20.10 Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
20.11 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
20.12.1 jest niezgodna z PZP;
20.12.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
20.12.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
20.12.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
20.12.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
20.12.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,
20.12.7 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
20.12.8 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,;
20.12.9 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
20.12.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20.13 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
20.13.1
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
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ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
20.13.2
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
20.13.3
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
20.13.4
nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
20.13.5
unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
20.14 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w pkt. 20.13.1 i 20.13.4-20.13.5, również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 5 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w ust. 22 pkt 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę;
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok
lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (umowę konsorcjum).
4) Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) Przedłożenia kopii uprawnień

22 Wadium
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 złotych, (słownie:
dwa tysiące złotych) do dnia składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w następującej formie:
a) Pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego Nr rachunku: 07 9350 0001 0017 5519 1000
0001 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach z dopiskiem:
• „Postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa
Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II”
Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na
rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny)
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składania ofert.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał złożony w ofercie w sposób
umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej.
c) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu
od oferty nie naruszając jej;
d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie
dokumentu od oferty nie naruszając jej;
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. Nr 109
poz. 1158 z późn zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu
od oferty nie naruszając jej.
3) Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 4 lit „b” – „e”) – oryginał lub/i kopię
dołącza do oferty, lecz nie może być z nią trwale związane jako jedna ze stron oferty.
4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełnić co
najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy):
a) Ustalić beneficjenta gwarancji, tj. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
b) Określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w siwz);
c) Określić termin ważności (wynikający z siwz);
d) Określać przedmiot gwarancji (wynikający z siwz);
e) Określać dokładnie Wykonawcę ;
f) Musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w
przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP, tj. być gwarancja
nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w następujących okolicznościach:
• gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust 5 PZP).
• gdy
Wykonawca
w
odpowiedzi
na
wezwanie
Zamawiającego,
o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i
kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania
8) Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
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9)
a)

b)
c)

została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Utrata wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

23 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z
uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) odrzucenia oferty odwołującego;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

c) opisu przedmiotu zamówienia;
d) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
lub w postaci elektronicznej, opatrzne odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla tej
czynności.
Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. Odwołanie regulują art. 180 – 198 PZP.
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Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Ewentualne dodatkowe zmiany istotne
i nieistotne wnioskowane przez Zamawiającego i partnerów inwestorskich, o których mowa w ust. 1 pkt.
2 siwz, wykraczające poza zapisy ust. 3 pkt. 4 lit/ „e” będą podlegały odrębnemu rozliczeniu w oparciu o
ilość jednostek nakładu pracy ustaloną na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wyceny Prac
Projektowych oraz stawkę za jednostkę nakładu pracy określoną przez Izbę Projektowania Budowlanego,
Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów z dnia 30 października 2017 r.
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Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga
lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
29 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną: biurowjm2020@gmail.com
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Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1)
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
2)
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

31 Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
32 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
33 Zmiana umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i
ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
b) w zakresie zmiany terminu, sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
c) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
d) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
e) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk
archeologicznych);
f) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowalnych na inwestycji, w tym prowadzenie
robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np. zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
g) w zakresie zmiany terminu w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, określonego w
umowie z wykonawcą robót budowlanych;
h) w zakresie zmiany terminu w związku z wstrzymania robót budowlanych, a tym samym realizacji
usługi;
i) w zakresie zmiany terminu w przypadku przesunięcia terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót
budowlanych.
j) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót budowlanych.
k) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ograniczenie zakresu robót wynikającego
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu
prawidłowej realizacji inwestycji,
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l) w zakresie zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
m) w zakresie zmiany zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy;
n) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zakres
zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku VAT.
o) w zakresie zmiany zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub
Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji, danych osób
wpisanych do umowy poprzez podanie nowych danych.
p) w zakresie zmiany zapisów umowy w przypadku zmniejszenia zakresu wynagrodzenia, w
przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej,
q) W zakresie zmiany terminu, sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia w przypadku
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez
odstąpienie od tej części umowy, a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem
powykonawczym opartym o dokonaną inwentaryzację, przeprowadzoną przez powołaną do tego
komisję.
2) Przyczyny zmiany terminu realizacji umowy, o których mowa w pkt. 1 lit „a” –„g”, muszą być
odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi informacjami
niezależnych organów lub/i protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inżyniera kontraktu
oraz projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego.
3) W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi opóźnień.
34 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
35 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
Nie dotyczy, gdyż Zamawiający zastosował kryterium cena 60% i 40 % inne kryteria.
36

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10 ust. 2 PZP.
Ne dotyczy
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37

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które
będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Zamówienie jest kontynuacją procedury unieważnionej.
38 Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
39

Zawartość dokumentacji
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załączniki:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. –
załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3.
d) Wzór oferty – załącznik nr 4.;
e) Wzór umowy– załącznik nr 5;
f) Wykaz osób – załącznik nr 6
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