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Podstawa Prawna:  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w treści 
jako: „ustawa Pzp”. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jeżeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126) zwane dalej Rozporządzeniem 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na 

1. Wymagania ogólne  
1) Wykonanie, w okresie 1 m-ca od dnia popisania umowy projektu koncepcyjnego przebudowy cią-

gów komunikacyjnych wraz z propozycjami rozwiązań w zakresie odwodnienia; budowy bądź ad-
aptacji istniejących chodników/ciągów pieszo-rowerowych, w sytuacjach braku możliwości zloka-
lizowania chodników lub ciągów pieszo rowerowych należy rozważyć możliwość realizacji jezdni z 
dopuszczeniem ruchu pieszego; adaptacji, budowy lub uzupełnienia oświetlenia ulicznego; itp.; 
Projekt koncepcyjny zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych w formie publikacji na 
urzędowych stronach internetowych w okresie siedmiu dni kalendarzowych, po czym w siedzibie 
Zamawiającego zostanie zorganizowane spotkanie z Mieszkańcami poszczególnych ulic objętych 
opracowaniami; w wyniku zebranych w procesie konsultacji uwag Wykonawca w porozumieniu z 
Zamawiającym podda wszystkie sugestie i uwagi analizie pod kątem możliwości ich uwzględnienia 
w dalszym etapie prac projektowych; 

2) W sytuacji wyboru wariantu trasy przebiegającej przez nieruchomości inne niż pozostające we 
władaniu Gminy lub niedrogowe nieruchomości stanowiące własność Gmin, należy uwzględnić 
konieczność przygotowania kompletnego wniosku (lub kompletnych wniosków) o wydanie decy-
zji, o której mowa w art. 11a ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566) wraz z uzy-
skaniem przedmiotowej decyzji; 

3) Wykonanie niezbędnych: aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 (zaktualizowanych 
podkładów geodezyjnych terenu inwestycji przeznaczonych do celów projektowych), pomiarów 
geodezyjnych (inwentaryzacyjnych) sytuacyjno-wysokościowych (uwzględniając pomiary sytuacyj-
no-wysokościowe wszystkich bram i furtek posesji przyległych do pasa drogowego), inwentaryza-
cji zieleni oraz badań podłoża gruntowego. 

4) Wykonanie projektów budowlanych ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami (m.in. decyzję o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli będzie wymagana, operat wodno-prawny, jeśli 
będzie on wymagany, decyzje środowiskową ewentualnie opracowanie raportu oddziaływania na 
środowisko, jeśli będzie on wymagany), spełniających wymagania określone Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317,  352, 650 
oraz pozwalających na uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

5) Wykonanie projektów wykonawczych. 
6) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu po modernizacji wraz z uzyskaniem wszystkich nie-

zbędnych opinii i zatwierdzenia. 
7) Wykonanie części kosztorysowej, w tym: kosztorysu inwestorskiego (w 3 egzemplarzach) i przed-

miaru robót (w 3 egzemplarzach), także w wersji elektronicznej (.ath oraz .pdf)- sporządzonej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389). 
Przed opracowaniem kosztorysów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do 
kosztorysowania. 

8) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (w 2 egzemplarzach), także w 
wersji elektronicznej - sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072). 

9) Dokumentację geotechniczną wierceń. Wiercenia należy wykonać (min. co 100m) na całej długo-
ści projektowanych tras, w odstępach nie większych niż 100m, na głębokość minimalną 3,0m; 

10) Wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej przez osobę uprawnioną (np. architekt krajobrazu, 
dendrolog) wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do realizacji przy-
jętego rozwiązania projektowego; 

11) Wykonanie projektu zagospodarowania zielenią pasa drogowego przez osobę uprawnioną (np. ar-
chitekt krajobrazu, dendrolog); 

12) Złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, potwierdzającego; 
13) kompletność dokumentacji z załączonym wykazem opracowań, 
14) sporządzenie projektu zgodnie z umową, obowiązującymi: zasadami wiedzy technicznej, normami 

i przepisami technicznymi. 



 

 

15) Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w/w dokumentacji (tj. map geodezyjnych, uzgodnień, 
itp.) pokrywa Wykonawca. 

16) Wykonawca zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowej zgodnie 
z wymogami ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

17) W przypadku ulic znajdujących się w obrębie stref  ochrony konserwatorskiej oraz wystąpienia 
pomników przyrody, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii 
związanych z tym faktem. 

18) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odstępstwa w przypadku kiedy parametry moder-
nizowanych ulic nie będą spełniały warunków określonych w ROZPORZĄDZENIU MINI-
STRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

19) W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wykonawca 
zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury podziałowej  w zakresie niezbędnym do rea-
lizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu projektowanych linii 
rozgraniczających z Zamawiającym. 

20) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na pro-
wadzenie robót budowlanych. 
 

2. Szczegółowe informacje dotyczące ulic objętych poszczególnymi zadaniami 
 
Część 1 - ul. Kraszewskiego 
1) Budowa ul. Kraszewskiego na całej długości, tj. od ul. Północnej  do ul. Kwiatowej  - dłu-

gość ok. 510 
2) Szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających wskazana na załączniku mapowym, 
3) Szacowana liczba działek przewidywana do przejęcia w części pod inwestycję: 0 szt., 
4) Droga w stanie istniejącym odcinkowo ma nawierzchnię gruntową, 
5) Kategoria obciążenia ruchem KR2, 
6) Do zaprojektowania jezdnia o szerokości 5 m oraz w ramach możliwości obustronny chod-

nik dla pieszych, zjazdy z kostki należy dostosować wysokościowo i utrzymać szerokość ist-
niejących bram, 

7) Do zaprojektowania odwodnienie drogi,  
8) Do zaprojektowania elementy uspokojenia ruchu (w przypadku podjęcia przez Zamawiające-

go decyzji o konieczności uspokojenia), 
9) W przypadku wystąpienia kolizji z elementami sieci uzbrojenia terenu należy wykonać pro-

jekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń, 
 
 
 
Część 2 - ul. Wąska 

1) Budowa ul. Wąskiej na całej długości, tj. od ul. Północnej do ul. Kwiatowej, 
2) Długość odcinka objętego opracowaniem - ok. 570. m, 
3) Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wskazana na załączniku mapowym, 
4) Szacowana liczba działek przewidywana do przejęcia w części pod inwestycję: 9 szt., 
5) Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię gruntową, 
6) Kategoria obciążenia ruchem KR2, 
7) Do zaprojektowania jezdnia o szerokości 5 m oraz chodnik dla pieszych, 
8) Do zaprojektowania odwodnienie drogi, 
9) Do zaprojektowania elementy uspokojenia ruchu (w przypadku podjęcia przez Zamawiające-

go decyzji o konieczności uspokojenia), 
10) W przypadku wystąpienia kolizji z elementami sieci uzbrojenia terenu należy wykonać pro-

jekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń, 
 
Część 3 - ul. Górnoleśna 

1) Budowa ul. Górnolesnej na odcinku od ul. Grodeckiego do ul. Kościuszki, 
2) Długość odcinka objętego opracowaniem - ok. 435 m, 
3) Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wskazana na załączniku mapowym, 
4) Szacowana liczba działek przewidywana do przejęcia w części pod inwestycję: 0 szt., 
5) Droga w stanie istniejącym jest gruntowa, 
6) Kategoria obciążenia ruchem KR2, 



 

 

7) Do zaprojektowania jezdnia o szerokości 5 m.-ciąg pieszo-jezdny. 
8) Do zaprojektowania odwodnienie drogi, 
9) Do zaprojektowania elementy uspokojenia ruchu (w przypadku podjęcia przez Zamawiające-

go decyzji o konieczności uspokojenia), 
10) W przypadku wystąpienia kolizji z elementami sieci uzbrojenia terenu należy wykonać pro-

jekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń, 
 

3. Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie prac projektowych  
z uwzględnieniem niżej wymienionej dokumentacji. Dokumentacja projektowa dla 
każdej z części zamówienia musi zawierać: 

1) Projekt koncepcyjny  - w 2 egz.; 
2) Projekt budowlany - w 5 egz.; 
3) Projekt wykonawczy  - w 5 egz.; 
4) Projekt stałej organizacji ruchu po modernizacji - w 3 egz.; 
5) Projekty branżowe oraz w razie potrzeby projekty przebudowy kolizji - w 5 egz.; 
6) Projekt zieleni uzgodniony z ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią - w 5 egz.; 
7) Badania geotechniczne; 
8) Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w 2 egz.; 
9) Przedmiar robót - w 3 egz. ; 
10) Kosztorys inwestorski - w 3 egz.; 
11) informacja BIOZ - w 5 egz.; 
12) wersja elektroniczna dokumentacji – w 1 egz.; 

4. Dokumentacja projektowa powinna spełniać m. in. następujące wymagania: 
1) być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
2) służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o 

ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji, na jej podstawie, pełnego zakresu 
robót budowlanych niezbędnego do ich wykonania, a następnie użytkowania obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, 

3) określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożli-
wiający zachowanie uczciwej konkurencji, 

4) określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wy-
branej technologii i urządzeń, 

5) wskazywać rozwiązania zagospodarowania odpadów. 
5. Forma przekazania dokumentacji: 

1) Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia zarówno 
w formie tradycyjnych opracowań papierowych w ilości wskazanej w ppkt 4.3., jak rów-
nież w formie elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) w postaci plików do odczytu 
PDF oraz plików z możliwością edycji pakietu MS Office, bądź jego odpowiedniku z 
możliwością edytowania i zapisywania, a także w postaci plików graficznych w formacie 
DWG bądź jego odpowiedniku. 

2) Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację osobno dla każdego zadania wskazane-
go w przedmiocie zamówienia. Dokumentacja musi być dostarczona w sztywnym opa-
kowaniu (osobne dla każdego zadania) uniemożliwiającym uszkodzenie zawartości wraz z 
umieszczoną na nim informacją dot. nazwy zadania i zawartością opakowania. 

3) Projektant dostarczy na koszt własny kompletną dokumentację do siedziby Zamawiające-
go: ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, I piętro do Referatu TOM. 

4) Projektant dostarczy dokumentację wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświad-
czeniem Projektanta, że dokumentacja projektu została wykonana zgodnie z Umową, 
rozporządzeniem określającym zakres prac projektowych, obowiązującymi przepisami 
ustawy Prawo Budowlane oraz normami oraz że dokumentacja zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

6.  Informacje ogólne 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z art. 36 aa ustawy Pzp. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę w 
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.  

3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani wyboru najkorzystniejszej oferty  z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 



 

 

4) Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 
5) Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 

walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 6) ustawy Pzp. 
6) Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy Pzp. 
7) Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w postępowaniu,  za  wyjątkiem zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp. 
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9) Zamawiający nie przewiduje udzielania w zakresie żadnej części  zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, to 
jest zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  

 

7. Informacje dotyczące podwykonawcy 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36 a 

ustawy Pzp. 
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę: kluczowych części 

zamówienia, zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy Pzp. 
3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 
36 b ust. 1 ustawy Pzp. 

4) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
usługi, zgodnie z art. 36 b ust. 1a ustawy Pzp: 

5) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 
Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów z 
nimi) w trakcie realizacji niniejszego zamówienia; 

6) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a 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, zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp. 

8) Zamawiający nie stawia żądania określonego w art. 25  a ust. 5 ustawy Pzp, aby Wykonawca, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o 
Podwykonawcach w oświadczeniu,   o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. 

9) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                       
z odpowiedzialności   za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10) Zgodnie z art. 2 pkt. 9 b ustawy Pzp przez umowę o Podwykonawstwo należy rozumieć umowę 
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą lub między 
dalszymi Podwykonawcami. 
 

8. Obowiązki wykonawcy 
1) Wartość oferty - cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia (wyrażona  do 2 miejsc po przecinku). 
2) Łączna cena brutto oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z 

dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1830). 
3) Podstawą do ustalenia ceny oferty dla danej części jest opis przedmiotu zamówienia  i obowiązki 
umowne określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
4) Cena oferty dla danej części ma stanowić kwotę wynagrodzenia ofertowego (wynagrodzenie 
ryczałtowe), jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć 



 

 

wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej realizacji tego zamówienia, z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  
5) Cena oferty winna być podana przez Wykonawcę w sporządzonym przez Zamawiającego druku 
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać 
zmian do druku oferty.  
6) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie co najmniej 14 dni i max. 30 dni (wedle oferty 
wykonawcy) od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 
Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktury, będzie obustronnie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej.  
7) Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy zgodnie  z  
przepisami Ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie 
będzie  poprawiał  błędnie  ustalonego  podatku VAT. 
8) Ofertę zawierającą błędną stawkę podatku VAT Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 6 ustawy Pzp. 
9) 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 
doliczy 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. 
10) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 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 się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  
11) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 
12) Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 

a) oczywiste omyłki pisarskie;  
b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, 

dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość 
oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową 
netto; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty; 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
13) Waluta ceny ofertowej – PLN. 
14) Do porównania ofert w ramach danej części, będzie brana pod uwagę: cena całkowita 
brutto przedmiotu zamówienia  (skalkulowana i wyrażona w PLN). 
 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Termin wykonania zamówienia:  
 

1) dla Części I: 30.11.2018 r. 
2) dla Części II: 30.11.2018 r. 
3) dla Części III: 30.11.2018 r. 

 
Projekt koncepcyjny dla  każdej części należy wykonać do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. 

2.2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna dzień podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu odbioru dokumentacji projektowych. 

 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA    
 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu – zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia 
przez wykonawców spełnienia obligatoryjnych przesłanek braku wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 oraz przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: tj. wykluczy 



 

 

wykonawcę, 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 oraz z 
2016r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 
 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

- posiadanego doświadczenia – zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że wykonał dla każdej części co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było 
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o 
długości min. 400 m każda, wraz z projektem odwodnienia oraz specyfikacjami technicznymi i 
dokumentacją kosztorysową.  
 
Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może powołać się dla każdej 
kolejnej części na te same usługi. 

 
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający uzna, że 

warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że Wykonawca dysponuje 1 osobą nadzorującą, 
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz posiadającą aktualne 
zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego. 

 
Dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności wykonawca składa przed podpisaniem umowy. 

 
UWAGA: 
Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne lub wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
 
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę 
wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie 
przez wskazane osoby: 
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub: 
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) lub: 
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej , państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3.2. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”). 
3.3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 4 i 4a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  



 

 

3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 4a do 
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać 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.  

3.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
 

 
4. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1) i 3) USTAWY  

 
1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:  
 

a) Wykazu usług projektowych 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, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi te zostały wykonane, 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty; 

b) 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.  

 
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 4 i 4a do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 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, 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4. 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, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

5. 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. 
 



 

 

5. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 A USTAWY P.Z.P. 

 
1. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 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 należy złożyć w 
oryginale wraz z ofertą. 
3. 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 mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 
ustawy Pzp. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów  nie ponosi winy. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22 a 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 dokumentów, które określają    w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego (np.: podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo); 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (co najmniej na 
czas realizacji zamówienia); 
4) 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. 
 
6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ   O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓLKI CYWILNE)  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 4a do SIWZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać 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.  
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy 
Pzp Natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. 



 

 

4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub podpisania umowy winno być załączone do oferty 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 
Kodeksu cywilnego.  
6. Jeżeli 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. 
 
7. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej 
niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 
niezgodności z treścią tej SIWZ.  
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z 
tłumaczeniami       na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
4. Oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp oraz 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 2016 r.  poz. 1126) składane przez 
Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, składane są w oryginale. 
5. Dokumenty, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
1) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
2) Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje Wykonawca albo Podmiot trzeci albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - 
odpowiednio,                          w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
3) Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4) Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, o którym mowa w ww. Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
7. Wszelkiego rodzaju komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (np.: korespondencja, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksu. 
1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem fasku 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. 
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego została doręczona w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią. 
3) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw oraz 
wykazu usług i osób(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
ustawy Pzp).  
 
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
8.1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wraz z Ofertą powinny być 
złożone: 



 

 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp; 
2) pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy; 
3) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub 
kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli wykonawca powołuje się na potencjał podmiotów 
trzecich). 
8.2. Ofertę należy złożyć na druku „OFERTA” załączonym do niniejszej specyfikacji. Wykonawcy nie 

wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” opracowanym 
przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej 
Zamawiającego.     

8.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy.  

8.4. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone. 
8.5. Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i 

poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona 
podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 

8.6. Dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub w kopii poświadczonej 
„za zgodność  z oryginałem” przez Wykonawcę. 

8.7. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń, przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

8.8. Oferta  powinna  być  zaadresowana. Adres powinien zawierać:  

Nazwa i adres Zamawiającego: ……………….. 
Nazwa i adres, nr telefonu i faksu Wykonawcy: …………………. 
Przetarg nieograniczony znak: ZP.271…..TOM.2018 
Oferta na: „…………………”. Część nr … 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT data …...2018 godz. 10:30 

8.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
8.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia np. złożyć utajnione informacje w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie  z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”,  lub spiąć 
(zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2017 r. poz. 933 ze. zm.). 
8.11. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa poprzez dołączenie do 
oferty pisemnego uzasadnienia odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w 
przywołanym powyżej przepisie  tj. zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 
mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego 
zasadności tego zastrzeżenia. 



 

 

8.12. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje 
spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości 
publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej 
poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako 
nieskuteczne. Wykonawca nie może zastrzec informacji,    o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. 

8.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. (sygn.: III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem.  

8.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa               w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
 
9.1. Treść niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie 

internetowej Zamawiającego tj. pod adresem: www.milanowek.pl. 
9.2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również uzyskać pod adresem: Referat 

Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 
bud. „A”, I piętro. 

9.3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego tj. Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 
45, 05-822 Milanówek, o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed 
terminem składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa  w ust. 12. 3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w ust. 3 (na przedłużenie terminu do zadawania pytań). 

9.6. Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza ją również pod w/w 
adresem internetowym. 

9.7. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego)
  
w sprawach j.w. upoważnieni są:   

W sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia:   
Pani Dorota Niedzielska    - Główny Specjalista, 
 
W sprawach proceduralnych:  
Pani Joanna Marczewska   - Prawnik, 

e-mail: joanna@marczewska.com.pl  
 
10. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2. Dokonaną zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na swojej 
stronie internetowej; 
3. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający: 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość 
zamówienia  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp; 

http://www.milanowek.pl/
mailto:joanna@marczewska.com.pl


 

 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku 
przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą 
podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 
5. Zgodnie z art. 38 ust. 4b ustawy Pzp niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści SIWZ po 
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach                        
z ogłoszeniem, prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Milanówka: 
ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 16.05.2018 r. do GODZ.10:15 
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 
miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany 
powyżej. 
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 
upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
 
12.   WYCOFANIE LUB ZMIANA TREŚCI OFERTY 
1. Wycofanie oferty lub zmiana jej treści jest skuteczna przed upływem terminu do składania ofert. 
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, w kopercie oznaczonej, jak w Rozdz. 8 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA OFERTY”. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

 
13. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE I TRYBIE OTWARCIA OFERT 
 
1. Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 
dnia 16.05.2018 roku  o godz. 10:30  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku 
2. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert przebiegać będzie w następujący sposób:  
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
2) Następnie zostaną podane do wiadomości zebranych w odniesieniu do każdej ze złożonych ofert: 
imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki 
płatności, okres gwarancji. 
3. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa    w art. 86 ust. 3 ustawy 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
14. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
14.1. OCENA OFERT 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w ramach wszystkich części zamówienia w dwóch 

etapach: 



 

 

a) I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 
b) II etap – ocena według kryteriów określonych poniżej. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
14.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

a) Cena oferty brutto – 60 % 
b) Okres gwarancji – 30 % 
Sposób oceny – zamawiający przyzna punktację gdy wykonawca zaoferuje: 
36 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru 10pkt.;  
48 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru 15 pkt.;  
60 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru 30 pkt. 

 
c) Termin płatności – 10% 
Sposób oceny – zamawiający przyzna punktację gdy wykonawca zaoferuje: 
14 dni od dnia otrzymania faktury – 0 pkt.;  
21 dni od dnia otrzymania – 5 pkt.;  
30 dni od dnia otrzymania 10 pkt. 

 
14.3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

C = (Cn:Cob x 60) + G + T 
gdzie:  
C    – liczba punktów – w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, przyznanych w kryterium,  
Cn    – cena oferty z najniższą ceną,  
Cob  – cena oferty badanej. 
G -  liczba punktów oferty badanej przyznanych w kryterium okres gwarancji 
T -  liczba punktów oferty badanej przyznanych w kryterium termin płatności 
 

 
14.4. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi 

określone w SIWZ i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 
14.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  
15. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, 
b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru. 
 
15.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę   z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
16.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 
16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
16.3. 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. 

16.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia – zgodnie z art. 182 ust. 6 
ustawy Pzp. 

 



 

 

17. OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. 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. 
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 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, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp, informacja, ta zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach,                       o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający udostępnia ww. informacje, na stronie internetowej. 
3. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są 
jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
4. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
5. Zamawiający udostępni (w określonym miejscu i czasie) do wglądu jawną część dokumentacji na 
pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiom SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą w 
oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. 
7. 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 (e-mail lub 
faks), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
unieważni postępowanie. 
 
18. WADIUM 
 
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium 
 
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z 

WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ 
 
20.1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie                             

po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty.  
20.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy: 



 

 

1) muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy,  o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

2) Muszą złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wymaganych przez osoby 
skierowane do realizacji zamówienia. 

20.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcja) 
zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie na zadanie objęte zamówieniem, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym 
o ile Zamawiający zażąda takiej umowy. Umowa taka winna określać Strony umowy, cel działania, 
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

20.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20.5. Projekt umowy określający przedmiot i warunki zamówienia oraz realizację wykonania 
zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

20.6. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram 
wykonania przedmiotu zamówienia, który będzie załącznikiem do umowy. 

 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują 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 ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5. 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. 

6. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie   art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa DZIAŁ VI-ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ, ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1.Formularz  oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 



 

 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o grupie kapitałowej 
3.Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 
4.Oświadczenie własne Wykonawcy z art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. - załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. 
5.Załącznik nr 5 – wykaz usług 
6.Załącznik nr 6 – wykaz osób 

 


