SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
Zamawiający:
GMINA WROCŁAW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla
zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe,
nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
poniżej równowartości kwoty 221 000 euro

Znak postępowania: ZP/PN/19/2018/DPIR

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zatwierdzam specyfikację
do stosowania

…………………………………

………………………………
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Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:
1. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2018r. – jako
ogłoszenie obowiązkowe;
2. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zzm.wroc.pl dnia
11.04.2018r.;
3. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy
ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu dnia 11.04.2018r.
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./faks +48 71 328 66 11/12
strona internetowa: www.zzm.wroc.pl
adres mail: jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl,
agnieszka.jurgielaniec@zzm.wroc.pl,
sekretariat@zzm.wroc.pl.

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 –
15.30
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej
„ustawą Pzp”.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych
dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia,
enklawy zieleni w całym mieście!”:
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zieleńców przy ul. Stysia, ul.
Grabskiego i ul. Pereca.
Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń dla terenu w
obrębie skweru przy ul. Kiełczowskiej, wzdłuż ul. Bora Komorowskiego/Krzywoustego,
na Rondzie Lotników oraz terenach przyległych a także wokół zieleńca przy ul.
Bierutowskiej
2. Wspólny słownik zamówień
Główny przedmiot: 71.22.00.00-6 (Usługi projektowania architektonicznego)
3. Przedmiot zamówienia i obowiązki Wykonawcy określa szczegółowo Wzór umowy,
stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:
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Zakres zamówienia dla Zadania 1:
1. W ramach zadania dla zieleńca przy ul. Stysia, należy wykonać szczegółowy projekt
zagospodarowania terenu, wyznaczenie alejek lub placyków wypoczynkowych wraz
z elementami małej architektury w tym ławek parkowych, koszy na odpady, trejażu na
pnącza oraz huśtawki, zaplanować zieleń wysoką i niską, w projekcie dominować ma
zieleń, ścieżki lub placyki pod ławki i kosze na odpady powinny zajmować jak
najmniejszą powierzchnię. Istotne jest wizualne wygrodzenie terenu zielenią od
sąsiadujących z działką garaży.
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500: dla działki 40/3, część
działki nr 4, AM-43, obręb Południe, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
opracowania dokumentacji projektowej,
2) opracowanie koncepcji (min. 2),
3) badania geotechniczne podłoża gruntowego terenu,
4) inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem w obrębie zadania,
5) na podstawie § 4 pkt. 2 Zarządzenia Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11
sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia,
w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew (w szczególności
inwentaryzacjach,
projektach,
wnioskach
do
decyzji
administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej) należy określać ich usytuowanie w przestrzeni
wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej
Wrocławia (SIP). Opracowania odnoszące się do drzew należy wykonać zgodnie
z wytycznymi zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_spr
awie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html,
6) projekt zagospodarowania terenu (PB),
7) projekty wykonawcze (PW), w tym: architektura, ukształtowanie terenu (dojazdy,
ścieżki, placyki - w skali 1:250, przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali min.
1:20, w przypadku nawierzchni z kostki lub płyt – projekty układu tych
elementów), elementy małej architektury (projektowane indywidualnie elementy
małej architektury w skali min. 1:20, parametry elementów małej architektury,
które projektant dobiera z ofert rynkowych producentów i dostawców muszą być
opisane i przedstawione w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych),
projekt zieleni (w skali 1:250),
8) opracowanie treści, formy graficznej oraz projektu tablicy informacyjnej dla terenu
objętego opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Liderem projektu,
z informacją iż projekt został wykonany w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego,
9) przedmiary robót zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),
10) kosztorysy inwestorskie z podziałem na grupy robót i branże,
11) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
12) inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
13) wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
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3. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie pomysłu opisanego przez
Lidera projektu nr 675 - https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/
wbo2016/projekty-2017/projekt,id,675 zgłoszonego w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017 i wytycznych, które zostaną przekazane przez Lidera projektu
i Zamawiającego.
4. W ramach zadania dla zieleńca przy ul. Grabskiego, należy wykonać szczegółowy
projekt zagospodarowania terenu, wyznaczenie alejek lub placyków wypoczynkowych
wraz z elementami małej architektury w tym ławki parkowe, kosze na odpady,
huśtawkę, zaplanować zieleń wysoką i niską w projekcie dominować ma zieleń, ścieżki
lub placyki pod ławki i kosze na odpady powinny zajmować jak najmniejszą
powierzchnię.
5. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500: dla działki 27/2
i fragmentu działki nr 31/2, AM-14, obręb Południe, w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
2) opracowanie koncepcji (min. 2),
3) badania geotechniczne podłoża gruntowego terenu,
4) inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem w obrębie zadania,
5) na podstawie § 4 pkt. 2 Zarządzenia Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11
sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia,
w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew (w szczególności
inwentaryzacjach,
projektach,
wnioskach
do
decyzji
administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej) należy określać ich usytuowanie w przestrzeni wraz
z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie
wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP).
Opracowania odnoszące się do drzew należy wykonać zgodnie z wytycznymi
zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zzm.wroc.
pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i
rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html,
6) projekt zagospodarowania terenu (PB),
7) projekty wykonawcze (PW), w tym: architektura, ukształtowanie terenu (dojazdy,
ścieżki, placyki - w skali 1:250, przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali min.
1:20, w przypadku nawierzchni z kostki lub płyt – projekty układu tych
elementów), elementy małej architektury (projektowane indywidualnie elementy
małej architektury w skali min. 1:20, parametry elementów małej architektury,
które projektant dobiera z ofert rynkowych producentów i dostawców, muszą być
opisane i przedstawione w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych), projekt zieleni (w skali 1:250),
8) opracowanie treści, formy graficznej oraz projektu tablicy informacyjnej dla terenu
objętego opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Liderem projektu, z
informacją iż projekt został wykonany w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego,
9) przedmiary robót zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),
10) kosztorysy inwestorskie z podziałem na grupy robót i branże,
11) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
12) inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
13) wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
6. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie pomysłu opisanego przez
Lidera projektu nr 675 - https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/
wbo2016/projekty-2017/projekt,id,675 zgłoszonego w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017 i wytycznych, które zostaną przekazane przez Lidera projektu i
Zamawiającego.
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7. W ramach zadania dla zieleńca przy ul. Pereca, należy wykonać szczegółowy
projekt zagospodarowania terenu, wyznaczenie alejek lub placyków wypoczynkowych
wraz z elementami małej architektury, zaplanować zieleń wysoką i niską
z wyznaczeniem klombów kwiatowych, w projekcie dominować ma zieleń, ścieżki lub
placyki pod ławki i kosze na odpady powinny zajmować jak najmniejszą powierzchnię.
8. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500: dla działki 13/2, AM-13,
obręb Grabiszyn, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego opracowania
dokumentacji projektowej,
2) opracowanie koncepcji (min. 2),
3) badania geotechniczne podłoża gruntowego terenu,
4) inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem w obrębie zadania,
5) na podstawie § 4 pkt. 2 Zarządzenia Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11
sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, w
każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew (w szczególności
inwentaryzacjach,
projektach,
wnioskach
do
decyzji
administracyjnych,
dokumentacji
powykonawczej)
należy
określać
ich
usytuowanie
w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji
Przestrzennej Wrocławia (SIP). Opracowania odnoszące się do drzew należy
wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie internetowej
Zamawiającego: http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_
wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193
html,
6) projekt zagospodarowania terenu (PB),
7) projekty wykonawcze (PW), w tym: architektura, ukształtowanie terenu (dojazdy,
ścieżki, placyki - w skali 1:250, przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali min.
1:20, w przypadku nawierzchni z kostki lub płyt – projekty układu tych
elementów), elementy małej architektury (projektowane indywidualnie elementy
małej architektury w skali min. 1:20, parametry elementów małej architektury,
które projektant dobiera z ofert rynkowych producentów i dostawców, muszą być
opisane i przedstawione w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych), projekt zieleni (w skali 1:250),
8) opracowanie treści, formy graficznej oraz projektu tablicy informacyjnej dla terenu
objętego opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Liderem projektu,
z informacją iż projekt został wykonany w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego,
9) przedmiary robót zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),
10) kosztorysy inwestorskie z podziałem na grupy robót i branże,
11) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
12) inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
13) wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
9. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie pomysłu opisanego przez
Lidera projektu nr 675 - https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/
wbo2016/projekty-2017/projekt,id,675 zgłoszonego w ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017 i wytycznych, które zostaną przekazane przez Lidera projektu i
Zamawiającego.
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Zakres zamówienia dla Zadania 2:
1. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń dla
terenu w obrębie skweru przy ul. Kiełczowskiej, wzdłuż ul. Bora Komorowskiego/
Krzywoustego, na Rondzie Lotników oraz terenach przyległych oraz wokół zieleńca
przy ul. Bierutowskiej należy:
Obręb Psie Pole, AM-22, dz. nr 2/4, 2/5, w obrębie skweru przy ul. Kiełczowskiej minimalny zakres: projekt nasadzeń szpaleru drzew i krzewów w formie zielonej
ściany izolujący parking od terenu skweru;
Obręb Psie Pole, AM-7, dz. nr 21/3, AM-13, dz. nr 31/3, wzdłuż ul. Bora
Komorowskiego/Krzywoustego - minimalny zakres: projekt nasadzeń szpaleru drzew
w ilości nie mniejszej niż 10 szt.;
Obręb Psie Pole, AM-22, dz. nr 1/17, 1/12, AM- 14, dz. nr 92/9, 92/10, AM-13,
dz. nr 31/3, na Rondzie Lotników oraz terenach przyległych - teren ronda i teren
wokół, minimalny zakres:
- projekt nasadzeń drzew w zieleńcach oraz w miarę możliwości technicznych, np.
infrastruktura podziemna w nawierzchniach utwardzonych;
- Obręb Psie Pole, AM- 7, dz. nr 14/6, zieleniec przy ul. Bierutowskiej – maksymalny
zakres projektu nasadzenia w firmie szpaleru drzew i uzupełnień krzewów wzdłuż
granicy działki (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów MPZP)
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
1)
mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500: dla ww. działek
oznaczonych kolorem zielonym na mapie poglądowej,
2)
badania geotechniczne podłoża gruntowego terenu,
3)
inwentaryzację zieleni wzdłuż projektowanych zieleńców w pasie o szerokości 10m
wraz z gospodarką drzewostanem,
4)
na podstawie § 4 pkt. 2 Zarządzenia Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11
sierpnia 2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, w
każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew (w szczególności
inwentaryzacjach,
projektach,
wnioskach
do
decyzji
administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej) należy określać ich usytuowanie w przestrzeni
wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej
Wrocławia (SIP). Opracowania odnoszące się do drzew należy wykonać zgodnie z
wytycznymi
zamieszczanymi
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_spr
awie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html ,
5)
projekt zieleni wraz z projektem klombów/zieleńców, nawierzchni i zabezpieczeń
zieleni (PB),
6)
projekty wykonawcze (PW),
7)
projekt odbudowy nawierzchni,
8)
opracowanie podziału na etapy dla całości obszaru opracowania (etapowanie
prac),
9)
opracowanie projektu mocowania tabliczek informujących, o tym że projekt
realizowany był w ramach WBO 2017,
10)
przedmiary robót zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),
11)
kosztorysy inwestorskie z podziałem na grupy robót i branże oraz zestawienie
elementów,
12)
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
13)
inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
14)
wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, wykonanie sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
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3. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie pomysłu opisanego przez
lidera
projektu
nr
635
(dotyczy
ww.
wskazanych
lokalizacji)
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty2017/projekt,id,635 zgłoszonego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
2017 i wytycznych, które zostaną przekazane przez Lidera.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny.
4. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w tym
podmiotom trzecim użyczającym swoje zasoby:
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom, zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym części
zamówienia, jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom
oraz wskazać nazwę lub nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub podwykonawców (art.
36b ust. 1 ustawy Pzp) - (dotyczy to także podmiotu trzeciego użyczającego
zasoby gdyż on będzie podwykonawcą w zadeklarowanej części).
2) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników
w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych
pracowników. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu,
Wykonawca
jest
obowiązany
wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust 2 ustawy
Pzp).
4) Zgodnie z art. 36ba ust. 1-4 ustawy Pzp, jeżeli powierzenie
podwykonawcy
wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe postanowienia stosuje się
wobec
dalszych
podwykonawców,
jeżeli
Zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co
Zamawiający niniejszym zastrzega.
IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6) USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, maksymalnie na
jedno (1) zadanie.
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji prac projektowych:
- dla Zadania 1: od dnia podpisania umowy do 14.09.2018 r.
- dla Zadania 2: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1)
2)

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

3) zdolność techniczna lub zawodowa (dla Zadania 1 i 2):
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje z należytą starannością dwie prace projektowe odpowiadające
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej
jedno zadanie o wartości minimum:
- 40 000 zł brutto - dla Zadania 1
- 20 000 zł brutto - dla zadania 2
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje projektantem
posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dodatkowo osoba, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w wymaganej specjalności.
Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego,
Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia
postępowania.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art.
22a ust. 1 – 6 ustawy PZP).
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i UST. 5
USTAWY PZP
1.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp
(wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp
(wykluczenia fakultatywne).
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2.

Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w ustawie Pzp: art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) (wykluczenia
obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) (wykluczenia fakultatywne).
3. Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23)
ustawy Pzp, określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
wykluczy na podstawie poniższych przesłanek fakultatywnych art. 24 ust. 5 pkt 1),
2) i 4) ustawy Pzp Wykonawcę:
1) 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 2017
r. poz. 1508) 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.);
2) 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 środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych (art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23)
ustawy Pzp) i fakultatywnych (art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp):
5.1 Wykluczenie wykonawcy następuje, zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp w poniższych
przypadkach:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp,
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy 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 –
dotyczy przesłanek obligatoryjnych,
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy Pzp – dotyczy przesłanek obligatoryjnych,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – dotyczy przesłanek obligatoryjnych,
– 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 ustawy Pzp (dotyczy
przesłanek obligatoryjnych) lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp (dotyczy
przesłanek fakultatywnych), 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 ustawy Pzp (dotyczy
przesłanek obligatoryjnych), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (dotyczy przesłanek
obligatoryjnych),
jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.
5.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp (dotyczy przesłanek obligatoryjnych) lub art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp (dotyczy przesłanek fakultatywnych), 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, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu 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 (art. 24 ust. 8 ustawy Pzp).
5.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 5.2 powyżej.
5.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy Pzp (dotyczy
przesłanek obligatoryjnych),
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.
5.5 Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24
ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp (dotyczy przesłanek obligatoryjnych) oraz art. 24
ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp (dotyczy przesłanek fakultatywnych) - zachodzące
choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5.6 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA A TAKŻE POTWIERDZAJĄCYH, IŻ OFEROWANY PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ODPOWIADA
WYMAGANIOM
POSTAWIONYM
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający uzna warunki, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, za spełnione, gdy
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do
SIWZ) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, które stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (art. 25 a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 25 a ust. 2 ustawy Pzp).
2. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią Załącznik: nr 2
(dotyczy wykluczeń z postępowania), Załącznik nr 3 (dotyczy warunków udziału
w postępowaniu) do SIWZ.
3. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje w ww. zakresie
o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp).
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1
niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 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 (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 6.1 do SIWZ.
Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez
podmiot trzeci.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 pkt 1)
– 8) ustawy Pzp (art. 22a ust. 3).
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać na podstawie § 9 ust.
ust. 1 Rozporządzenia 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. poz. 1126) przy uwzględnieniu procedury
odwróconej zobowiązania, które określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, których
wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa
powyżej w ust. 4-5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa pkt 1 niniejszego Rozdziału, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
ocenie podlegać będzie łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez ww.
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Wykonawców. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że uzna
za spełnione warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w
Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 3) - gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni je samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy
wspólnie tj. każdy z tych wykonawców spełni określony warunek w całości.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji
z
otwarcia
ofert,
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 (oświadczenie o grupie kapitałowej
stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
UWAGA:
1) Ww. oświadczenie winno być złożone w formie oryginału.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia –
każdy z nich zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 ustawy
Pzp).
3) Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
potwierdzające iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – o ile Wykonawca
należy do grupy kapitałowej.
4) Jeżeli w trakcie postępowania dojdzie do zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie grupy
kapitałowej - będzie ona powodowała po stronie Wykonawcy obowiązek aktualizacji
takiego oświadczenia.
10. ”PROCEDURA ODWRÓCONA” - Zamawiający przewidział w niniejszym
postępowaniu przetargowym – procedurę odwróconą na podstawie art. 24 aa ustawy
Pzp.
11. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia
odpowiedniego
przebiegu
postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń lub
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
chodzi o następujące dokumenty:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane
oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

12

b)

c)

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy,
- w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa dziale VII pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ),
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa dziale VII pkt 2
ppkt 3) lit. b) SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ),
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy
(Załącznik nr 5.1 do SIWZ).

Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww.
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty:
a)

b)

c)

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego
należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego
organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu
nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w
stosunku do prokurenta lub prokurentów.
Odpis 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 ustawy Pzp;
Oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ tj.:

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani
będą do przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów Dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia 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 2016 r., poz.
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14.

15.

16.

17.

1126) tj. dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt
2) powyżej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - Dokumentów wymienionych
w § 5 Rozporządzenia 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 2016 r., poz. 1126) tj.
dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt 2)
powyżej.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
podwykonawcy,
któremu
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia 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 2016 r., poz.
1126) tj. dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 2 pkt
2) powyżej.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) (warunki
udziału) i pkt 2) (wykluczenia z postępowania) ustawy Pzp, 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 (Dz.U. z
2017 r. poz. 570).
PODMIOTY ZAGRANICZNE – dokumenty wynikające z § 7 i § 8 Rozporządzenia
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 2016 r., poz. 1126), w szczególności dotyczące:

„§ 7. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poniższych
punktach § 5 rozporządzenia (dotyczą wykluczeń):
1) pkt 1 (informacja z KRK) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 4 (KRS / CEIDG) – 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.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
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dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
§ 8. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1
(informacja z KRK), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
2.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.”

UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
18. Nie złożenie oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 12, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp).
19. Dysponowanie zasobami innego podmiotu:
1) Wykonawca
w
celu
potwierdzenia
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu o których mowa w dziale VII SIWZ, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części - może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w pkt. 1) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
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udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności
są wymagane.
20. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1
ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3) Do oferty należy dołączyć ww. pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać
zakres umocowania.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
X.

1.

2.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający a także
Wykonawcy przekazują w ww. formach, z wyjątkiem faksu oraz drogi elektronicznej,
których nie stosuje się dla złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych: w dziale IX SIWZ, oraz tych które należy uzupełnić na wezwania
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – i składane są wyznaczonym
terminie w oryginale za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Dokumenty wymienione w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na wezwania
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mające potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania
albo dotyczące przedmiotu zamówienia – składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione z
jego strony).
Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (powyższa zasada dotyczy
wszystkich dokumentów, w tym również wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
Adres mailowy niezbędny do zachowania formy elektronicznej w niniejszym
postępowaniu
przetargowym
to:
jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl,
agnieszka.jurgielaniec@zzm.wroc.pl oraz sekretariat@zzm.wroc.pl.
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/19/2018/DPIR. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie i w terminie wynikającym z przepisu art. 38 ust. 1 ustawy
Pzp udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni
na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w BZP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności od
wartości zamówienia publicznego i miejsca jego publikacji) - na stronie internetowej
i w swojej siedzibie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana
jest SIWZ.
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16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) W zakresie merytorycznym – Ewa Partyka, Joanna Furman tel. +48 71 328 66
11/12 wew. 330, 334 w godz. od 8:00 do 11:00,
2) W zakresie zamówień publicznych - Jarosław Antos, Agnieszka Jurgielaniec, tel.
+48 71 328 66 11/12 wew. 140, 142 w godz. od 8:00 do 11:00.
17. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji
uzyskanych od osób trzecich.

XI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej skutkuje odrzuceniem oferty
Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
dla Zadania 1: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych),
dla Zadania 2: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając
wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest
wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA nr 86 1020 5226 0000
6802 0416 5452,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4)
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110 ze zm.).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
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5.
6.
-

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
1)
2)
3)
13.

14.

potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
Gwarancje i poręczenia należy wystawić na Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni
Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
W przypadku:
przesłania gwarancji lub poręczenia pocztą oryginał gwarancji/poręczenia należy
przesłać na adres Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław –
pok. nr 16,
osobistego składania oryginału gwarancji/poręczenia należy zdeponować w kasie
Zamawiającego (pok. nr 16).
Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.
Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób
nieprawidłowy – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy
PZP.
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a
ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium 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.
XIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), należy załączyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr
2 do SIWZ),

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr
3 do SIWZ),
 Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a
ust. 2 ustawy Pzp) – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów (Załącznik nr 6.1 do SIWZ),
- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka)
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
8. W przypadku pełnomocnictwa - powinno ono określać zakres pełnomocnictwa i być
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie,
za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny
wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
oznaczona według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”.
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14. Wykonawca ma również prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na kopercie „WYCOFANE”.
15. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający powiadamia
Wykonawcę i dokonuje zwrotu oferty, zgodnie z postanowieniami przepisu art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
16. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
18. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed
dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z
dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
2) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp - nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał (dowodami), iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien
zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi
ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym
(wydzielonym)
opakowaniu
oznaczonym
napisem:
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA
NIE
UDOSTĘPNIAĆ”
oraz
dołączyć
pisemne
UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.
5) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane,
jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października
2005 (sygn. III CZP 74/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2006/7-8/122) ich odtajnieniem.
XIV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na
adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
nie później niż do dnia 21 maja 2018r. do godz. 1000
Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający
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uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru
przesyłki przez Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie zostają zwrócone Wykonawcom zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 84 ust.2 ustawy Pzp.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018r. o godz. 1030 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Trzebnickiej 33, w sali konferencyjnej, parter.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej, okresu gwarancji,
terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
XV
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
W formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową za wykonanie całego
zamówienia, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji i udzielenie zezwoleń
oraz upoważnień zgodnie i w zakresie określonym we wzorze umowy (Załącznik nr 7
do SIWZ) a także za przeniesienie własności egzemplarzy opracowanej
dokumentacji.
Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza - dwa miejsca po przecinku).
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania
SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie
może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia,
a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich
w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych
przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję –
należny podatek VAT i cenę brutto.
Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty.
Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% –
o ile Wykonawca nie posiada podstaw prawnych do zastosowania innych stawek
podatku VAT.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Jeżeli zaoferowana cena/koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca
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się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny/kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2017r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, 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.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.
3 ustawy Pzp).
13. Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niska cenę/koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
rangą:
Cena ofertowa
- 60 %
Gwarancja
- 20 %
Doświadczenie osób skierowanych - 20 %
do realizacji zamówienia
Razem
-100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
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Kryterium nr 1 – CENA:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto
Cena =

x 60 % x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 – GWARANCJA:
W kryterium gwarancja na wykonaną dokumentację kolejno ocenianym ofertom
zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
Okres gwarancji =

x 20% x 100 pkt
najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

1)
2)
3)

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania gwarancji na 60 miesięcy lub dłuższej Wykonawca
otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20.

UWAGA: W przypadku braku wpisania w Formularzu ofertowym oferowanego okresu
gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny okres 36 miesięcy gwarancji.

Kryterium nr 3 – DOŚWIADCZENIE OSOBY SKIEROWANEJ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:
Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie
rozpatrywane na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
długości stażu pracy na stanowisku projektanta o specjalności architektonicznej.
Punkty zostaną przyznane punkty wg. następujących zasad:
min. 5 lat lub więcej – 20 pkt
min. 4 lata a mniej niż 5 lat – 15 pkt
min. 3 lata a mniej niż 4 lata – 10 pkt
min. 2 lata a mniej niż 3 lata – 5 pkt
poniżej 2 lat – 0 pkt.
UWAGA: W przypadku braku wpisania w Formularzu ofertowym doświadczenia osoby
skierowanej do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, iż doświadczenie osoby wynosi
poniżej 2 lat i przyzna 0 pkt.
3.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu,
złożoną przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą
ilość punktów.
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4.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
(art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp).
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
XVIII INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZOSTAĆ
UMOWY

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostało
przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, tj.:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona
tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
4. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia
odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników chyba, że umowa
spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230
kodeksu spółek handlowych).
5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany, przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, wg. zasad określonych w dziale XIX.
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XIX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy tj. przed jej
podpisaniem - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie
stanowiącej 10 % ceny ofertowej (kwota brutto).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy w PKO BP 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 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.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Zamawiającym projekt dokumentu
gwarancji/poręczenia, potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wniesienie do niego ewentualnych uwag.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. Gwarancja/poręczenie winno w swej
treści, uwzględniać również pełną treść zapisu, wskazanego w ust. 13 poniżej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji/poręczenia.
Zamawiający ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa (min.
dwa pełne dni przed podpisaniem umowy). Nie zgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie
przez Zamawiającego będzie uznawane za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
9. Zaakceptowany przez Zamawiającego dokument dotyczący zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w sekretariacie
Zamawiającego.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia, określonych w ust. 2 powyżej.
11. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
12. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminach i na zasadach określonych
we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
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13. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (wady, niewykonanie w
całości lub części określonego zakresu usługi), Zamawiający ma prawo wykorzystać
zabezpieczenie lub jego część do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy
(np. do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy określonego zakresu usługi) lub do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę
i zawrzeć zapisy w przedmiotowej kwestii w treści gwarancji/poręczenia.
14. Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia do zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, w dyspozycji
Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia, Zamawiający
zobowiązuje się ją zwrócić w terminach i na zasadach określonych we wzorze umowy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają aneksu sporządzonego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z
protokołem odbioru.
3. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy - Załączniki nr 7 do SIWZ.
XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje od:
– określenia warunków udziału w postępowaniu,
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenie oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
postaci
elektronicznej
podpisane
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy
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użyciu elektronicznych środków komunikacji albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej 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.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu
opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
16. Czynności
uczestnika
postępowania
odwoławczego nie mogą
pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 12 i ust. 13 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186
ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
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20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
21. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub
o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dla
Zadania 1 i 2)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (wzór)
Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (wzór)
Załącznik nr 5.1 – Oświadczenie o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych Wykonawcy
(wzór)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 6.1 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy
(wzór)
Załącznik nr 7 - Wzór umowy z załącznikami
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