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I.

NAZWA (FIRMA) I ADRES ORAZ INNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
REGON: 230821492
NIP: 611-250-35-48
tel. (075) 64-731-00 centrala
adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/12861
adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu
adres skrzynki podawczej Zamawiającego: /7s2scta34v/SkrytkaESP
godziny urzędowania:
poniedziałki, wtorki i czwartki: 7:30-15:30; środy: 7:30-16:30; piątki: 7:30-14:30
II.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE
BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE
DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia, będą udostępniane na stronie internetowej:
https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/12861
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej
niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji w celu ulepszenia treści ofert – na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej
ustawą Pzp.
2. W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze
wszystkimi częściami niniejszej SWZ.
3. Wszelkie załączniki do SWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę, ściśle
według warunków i postanowień SWZ. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła
Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację „NIE DOTYCZY”.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści
SWZ przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia – zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp.
6. Jeżeli zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub wymagać będzie
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie – zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp. Informację o przedłużonym terminie
składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
7. Udzielanie wyjaśnień:
1) Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad
określonych w art. 284 ust. 2-6 ustawy Pzp.
2

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
09.08.2021 r.
3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym w pkt 2,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym
mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami – bez ujawniania źródła zapytania –
Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia treści SWZ, o którym mowa w art. 285 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
V.

INFORMACJA,
CZY
ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE
WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI:

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
przeprowadzenia negocjacji – w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert.
2. W przypadku skorzystania z możliwości przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający
zaprosi do negocjacji tylko tych Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.
3. Zamawiający zastrzega ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do
negocjacji. Do negocjacji zaproszonych zostanie maksymalnie 3 (trzech) Wykonawców,
których oferty będą spełniały w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert zastosowane w celu
ograniczenia liczby Wykonawców zapraszanych do negocjacji, tj. których oferty uzyskają
trzy pierwsze (najwyższe) pozycje w rankingu ofert, czyli uzyskają najwięcej punktów
w kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 4. W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta
uzyska taką samą ilość punktów spośród ofert najwyżej ocenionych (w szczególności trzy
pierwsze pozycje w rankingu ofert zajmie większa liczba ofert, niż trzy), Zamawiający
do negocjacji zaprosi każdego z Wykonawców, których oferty zajęły trzy pierwsze pozycje
w rankingu ofert.
4. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w celu ograniczenia liczby Wykonawców
zapraszanych do negocjacji, są tożsame z kryteriami oceny ofert, wskazanymi w Dziale
XXVI SWZ, tj.:
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1) CENA – 60 %,
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 40 %.
5. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą –
zgodnie z art. 289 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z art. 289 ust. 3, jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3,
Zamawiający kontynuuje postępowanie.
7. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści niniejszej SWZ,
a ponadto dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert.
8. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje miejsce, termin i sposób
prowadzenia negocjacji oraz podaje kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone
negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
9. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert
dodatkowych – wyznaczając termin zapewniający przygotowanie tych ofert, nie krótszy
jednak niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
10. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
11. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
12. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadzić negocjacji, dokonuje wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu.
VI.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowę mostu w km 3+788 drogi powiatowej nr 2741D nad potokiem Łomnica
(Gmina Mysłakowice, Powiat Karkonoski).
2. Zakres wykonania dokumentacji dla tego zadania obejmuje wykonanie:
1) inwentaryzacji stanu istniejącego,
2) projektu przebudowy istniejących elementów obiektu mostowego,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
4) przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
5) dokumentacji geodezyjnej,
6) dokumentacji geotechnicznej (jeśli występuje),
7) czasowej organizacji ruchu oraz jej zatwierdzenie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności opis stanu
istniejącego i założenia do projektowania oraz opis wymagań i parametrów technicznoużytkowych, został zawarty w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami stosowanymi w budownictwie,
w tym w szczególności zgodnie z:
a)
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
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b)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
c)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
d) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
e)
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
f)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
g)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),
h) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
i)
obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.
2) Dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dlatego też
dokumentacja musi być opracowana przez Wykonawcę zgodnie z art. 99-103
ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał przedmiot
zamówienia na roboty budowlane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję,
bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie
można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały
sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”,
a także podane zostaną w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności, które umożliwią Zamawiającemu zweryfikowanie
równoważności.
3) Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:
a)
uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500,
b) uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (jeśli posiada),
c)
wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących stan istniejący
i projektowany,
d) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
określonej szczegółowo w pkt 4,
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e)

opracowanie projektów branżowych (o ile będzie to konieczne), ich
uzgodnienie oraz zatwierdzenie bądź w przypadku braku konieczności
wykonania projektów – uzyskanie uzgodnień branżowych,
f)
opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
budowlanych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z późn. zm.),
g)
uzyskanie uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do opracowania
kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożenia
w imieniu Inwestora zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę.
4) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację
projektowo-kosztorysową, w skład której wchodzą:
a)
dokumentacja projektowa – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej –
zawierająca m. in.:
- opis techniczny, który powinien być uzupełnieniem rysunków
i stanowić do nich komentarz oraz zawarte powinny być w nim
informacje dotyczące: lokalizacji, parametrów technicznych,
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów
konstrukcyjnych, sposób odwodnienia, wyposażenie techniczne
obiektu, wyposażenie obiektu w aktywne urządzenia bezpieczeństwa
ruchu, opis technologii wykonania,
- część rysunkową, zawierającą minimum plan sytuacyjny (skala 1:500),
inwentaryzację istniejącego obiektu (skala 1:100), rysunki ogólne
widoku z góry, z boku, przekrój podłużny (skala 1:100), przekroje
poprzeczne (skala 1:50), rysunki ogólne podpór (skala 1:100),
opisy i szczegółowe rysunki zastosowanych rozwiązań:
geometrycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych,
organizacyjnych, wyposażenia,
wyniki obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych potrzebne do
wykonania robót,
- czasowe rozwiązania technologiczne potrzebne do wykonania
przedmiotu zamówienia (w zależności od potrzeb);
b)
projekty branżowe (o ile będą konieczne do wykonania) – w ilości
4 egzemplarzy w formie pisemnej;
c)
opracowanie geologiczne (jeśli będzie wymagane) – w ilości
2 egzemplarzy w formie pisemnej;
d)
operat terenowo-prawny – w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej;
e)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w ilości
4 egzemplarzy w formie pisemnej;
f)
przedmiar robót – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej;
g)
kosztorys inwestorski – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej;
h)
kosztorys ofertowy – w formie elektronicznej;
i)
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – w ilości
4 egzemplarzy w formie pisemnej.
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5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie
pisemnej (w ilościach wskazanych w pkt 4) oraz w formie elektronicznej
w ilości 1 kpl. na komputerowym nośniku danych w formacie edytowalnym
(dwg – część rysunkowa, docx – część pisemna oraz xls – przedmiary
i kosztorysy, albo kompatybilnym do wymienionych) oraz w formacie
nieedytowalnym (pdf – część rysunkowa i pisemna). Ponadto wszelkie
uzgodnienia, pisma, opinie i decyzje Wykonawca dołączy w formie papierowej
(o ile Wykonawca posiada te oryginały) oraz dodatkowo zeskanuje i dołączy
w formie elektronicznej w formacie pdf na komputerowym nośniku danych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Inwestora (Zamawiającego)
zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu przez właściwy organ administracyjny do
złożonego w imieniu Inwestora zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę. Uzyskane zaświadczenie podlega przekazaniu Zamawiającemu wraz
z kompletnym przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjętych
rozwiązań.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu drogą e-mail
miesięcznych raportów o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach oraz
postępie prac.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji na
posiedzeniach zespołu opinii projektowych (ZOP). Minimalna ilość spotkań ZOP
musi być zgodna z założonymi etapami prac projektowych. W trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia przewiduje się co najmniej jedno spotkanie ZOP, na którym
przedstawione zostaną Zamawiającemu do zatwierdzenia: koncepcja przyjętego
rozwiązania projektu oraz koncepcja projektu organizacji ruchu.
9. W skład ZOP, o którym mowa w ust. 8, wchodzą upoważnieni przedstawiciele
Zamawiającego oraz projektant wyznaczony przez Wykonawcę do opracowania
dokumentacji projektowej, a także ewentualnie projektanci branżowi (jeśli
wymagane będzie wykonanie projektów branżowych). Z wnioskiem o zwołanie
posiedzenia ZOP do Zamawiającego występuje Wykonawca. Spotkania ZOP
odbywają się w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Zamawiającego, przy
czym dopuszczalne jest wydłużenie tego terminu, o ile przedstawiciele stron wyrażą
na to zgodę. Na posiedzeniach ZOP wymagana jest obecność
Projektanta/Projektantów, których projekt jest zatwierdzany. W przypadku
nieobecności Projektanta/Projektantów, Zamawiający może odwołać ZOP,
a Wykonawca musi ponownie wystąpić z wnioskiem o jego zwołanie.
10. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością, w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz
zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji
projektowej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu
zamówienia do dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji projektowej – jednak nie dłużej niż przez okres 60
miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu
zamówienia.
11. Sposób realizacji usługi został zawarty w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik
Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
12. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
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osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została ujęta w Dziale
XXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Główny kod: 71.32.00.00-7 –
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Dodatkowe kody: 71.24.20.00-6 –
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w maksymalnym
terminie do 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi jedno z punktowanych
kryteriów oceny ofert. Tym samym Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania
przedmiotu zamówienia, niż termin wskazany w ust. 1 – zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień przekazania
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia i pokwitowania
przez Zamawiającego zestawienia ilościowego przekazanego przedmiotu zamówienia.
W terminie 14 dni od dnia pokwitowania zestawienia ilościowego Zamawiający dokona
sprawdzenia otrzymanego przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia prawidłowości
i kompletności przekazanego przedmiotu zamówienia, podpisze protokół zdawczo-odbiorczy
przedmiotu zamówienia.
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:
1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w częściach, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, tj. nie dopuścił
możliwości składania ofert częściowych, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy jednego obiektu mostowego w określonej
lokalizacji. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, wchodzące w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, stanowić będą całość, na
podstawie której Zamawiający opisze przedmiot zamówienia na roboty budowlane.
Dopuszczenie do podziału zamówienia na odrębne części powodowałoby niemożność
skoordynowania prac różnych wykonawców i tym samym stwarzałoby zagrożenie dla
właściwej realizacji usługi. Usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej, stanowiąca
element niniejszego zamówienia, wymaga uwzględnienia rozwiązań technicznych przyjętych
przez projektanta, jest zatem ściśle związana z opracowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej.
IX.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ PRZEWIDYWANE PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109
UST. 1 USTAWY PZP:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:
1)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
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2)

3)

4)
5)

6)

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie z przedmiotowego postępowania Wykonawcy
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie przesłanek określonych w art. 111
ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że
spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj.:
1)
naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2)
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3)
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
X.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
projektanta przy realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje
zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych
Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze
Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) –
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220
z późn. zm.).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, oraz niepodlegania
wykluczeniu z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i podmiotowych
środkach dowodowych, o których mowa w Dziale XIII SWZ. Oświadczenia i dokumenty
oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.
XI.

INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
POLEGAJĄCYCH
NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 118 USTAWY PZP:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby – niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
Działu XIII SWZ (Załącznik Nr 3 do SWZ), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantujące rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określa w szczególności:
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1)
2)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia,
3)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby – na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia – zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących przedmiotowej usługi.
XII.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym
jako pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać
co najmniej jeden Wykonawca.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, w którym należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
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7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ).
Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących przedmiotowej usługi.
XIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH –
SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ, A TAKŻE O PODMIOTOWYCH
ŚRODKACH DOWODOWYCH – SKŁADANYCH NA WEZWANIE,
W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ);
2)
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców –
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ),
3)
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując
zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów
udostępniających zasoby;
4)
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie do reprezentowania
przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego
zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego –
na późniejszym etapie postępowania – podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
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w ust. 6 pkt 2. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą – w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – należy je
skompresować wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (.zip).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa każdy z tych Wykonawców – w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu – w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów
udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca
przedstawia – wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik Nr 2 do SWZ).
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania – aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1)
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – wykazu
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 (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6 do
SWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy zostały określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ.
2)
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a)
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5
do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.
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6 pkt 2 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesięcy przed jego złożeniem.
9. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Zamawiający – od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp – będzie żądać przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady
określone w ust. 7 i 8.
11. 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, określonych w SWZ, podmiotowych
środków dowodowych – aktualnych na dzień ich złożenia.
12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie
wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków odwodowych, innych dokumentów, w tym wymaganych
pełnomocnictw, lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić
będą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki
dowodowe na wezwanie Zamawiającego – aktualne na dzień ich złożenia.
14. Zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu.
15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, pod określonymi adresami
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów lub podmiotowych środków dowodowych.
17. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
18. Sporządzone w języku obcym podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
(w szczególności dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania) lub
oświadczenia, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
XIV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
XV.

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 131
UST. 2 USTAWY PZP:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez
Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
XVI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części przedmiotowego zamówienia.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców – o ile są znane Wykonawcy na tym etapie postępowania.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Tym samym
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy,
któremu powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
na rzecz Zamawiającego, jak za działania własne.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
obowiązany będzie 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.
5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy
podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych
w realizację zamówienia, jeżeli będą już znani. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
w/w informacji, a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
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XVII. PROJEKTOWANE
POSTANOWIENIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ PRZEWIDYWANE MOŻLIWE
ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w Załączniku Nr 4 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany:
1)
wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie
trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2)
terminu realizacji przedmiotu umowy – jeżeli wynika to z okoliczności
uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie,
w przypadku:
a)
wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia
i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, klęska
żywiołowa, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy,
warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, intensywne lub
długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powodzie, podtopienia –
powodujące konieczność wstrzymania prac;
b) wejścia w życie przepisów krajowych lub międzynarodowych,
skutkujących wydłużeniem lub zawieszeniem terminów dotyczących
wydania przez organy administracyjne wymaganych opinii, uzgodnień,
decyzji lub pozwoleń, albo przedłużania się procedur administracyjnych
związanych z koniecznością uzyskania tych dokumentów;
c)
niezależnego od Wykonawcy przedłużania się procedur związanych
z uzgadnianiem warunków przebudowy mostu lub zabezpieczeń
z właścicielami działek, sieci, urządzeń lub obiektów – w przypadku
zachodzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą – albo z organami lub
podmiotami wydającymi w tym zakresie opinie, decyzje, postanowienia
lub uwarunkowania;
d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu;
3)
osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (projektanta),
o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.
4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody,
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, określona w umowie wartość
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych
przepisów.
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6. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub
konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie
zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej
wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na zmianę
terminu wykonania przedmiotu umowy.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, może zostać wprowadzona do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności
wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność
dokonania zmiany, o ile takie dokumenty występują. Wniosek, o którym mowa powyżej,
wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna
z ilością dni, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na
podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2.
9. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3, może zostać wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy,
zawierającego uzasadnienie oraz dokument, o którym mowa w ust. 10, albo na podstawie
pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących osoby realizującej prace projektowe,
w następujących przypadkach:
1)
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby realizującej
prace projektowe,
2)
niewywiązywania się osoby realizującej prace projektowe z powierzonych
obowiązków wynikających z umowy,
3)
jeżeli zmiana osoby realizującej prace projektowe stanie się konieczna
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
10. Wprowadzenie innej osoby realizującej prace projektowe (projektanta) w miejsce
osoby dotychczas wykonującej te czynności, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy
Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań Zamawiającego,
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych
proponowanej nowej osoby funkcyjnej (projektanta).
11. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji prac projektowych
(projektanta), zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy. Przed zawarciem
aneksu do umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie o członkostwie
nowej osoby funkcyjnej we właściwej izbie samorządu zawodowego.
12. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa
w ust. 9, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę
innej osoby funkcyjnej, spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie.
13. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:
1)
zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy
ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
2)
zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje
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poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w ust. 13.
15. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
XVIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ
SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu
(dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia), a także
poczty elektronicznej (adres poczty e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu).
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia oraz ofert.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
„Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej
platformy
usług
administracji
publicznej
(ePUAP
–
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania). Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania
z miniPortalu, określone w w/w Regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast w przypadku komunikacji z Zamawiającym
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wielkość plików przesyłanych jednorazowo
wynosi maksymalnie 20 MB (bez względu na ilość załączników).
6. Zasady komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i załączników do oferty):
1)
we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID
postępowania z miniPortalu. Zamawiający podaje identyfikator (ID)
postępowania na miniPortalu jako Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”;
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2)

w postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie dokumentów i oświadczeń (innych niż oferta
Wykonawcy oraz załączniki do oferty – w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), zawiadomień oraz przekazywanie informacji –
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do
komunikacji”). Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się
z Wykonawcami (w tym składania dokumentów innych niż oferta oraz
załączniki do oferty – w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp) za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem e-mail:
bzp@powiatkarkonoski.eu);
3)
Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki i nie mogą być szyfrowane.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany
w pkt 2;
4)
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
7. Adres skrzynki podawczej Zamawiającego (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze): /7s2scta34v/SkrytkaESP.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszym
dziale SWZ – z zastrzeżeniem sposobu prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert,
zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
10. Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu został podany w formie Załącznika
Nr 9 do SWZ.
XIX. OSOBY
UPRAWNIONE
WYKONAWCAMI

DO

KOMUNIKOWANIA

SIĘ

Z

Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
1) Urszulę
Kasicę
–
dyrektora
Biura
Zamówień
Publicznych,
e-mail:
bzp@powiatkarkonoski.eu, tel.: (75) 64 73 103;
2) Karolinę Szalewską-Wronę – zastępcę dyrektora Biura Zamówień Publicznych,
e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu, tel.: (75) 64 73 102.
XX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres
30 dni, tj. do dnia 15.09.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
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terminu związania ofertą, określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. Jeżeli umocowanie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy załączyć do oferty dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności
pełnomocnictwo.
5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – składa się w oryginale, w takiej samej formie jak
składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też opatrzenie cyfrowego
odwzorowania dokumentu (skanu) pełnomocnictwa, które zostało sporządzone uprzednio
w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się –
pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w wybranym formacie danych dopuszczonym
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), tj. w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.
7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach dotyczących przedmiotowego postępowania.
8. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje”).
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10. W formularzu oferty (Załączniku Nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z przedmiotowym postępowaniem.
11. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
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Następnie – za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania – Wykonawca zaszyfruje folder,
zawierający dokumenty składające się na ofertę. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego
folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki.
12. Wszelkie przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnica
przedsiębiorstwa – w celu utrzymania poufności tych informacji – powinny zostać
wydzielone i złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia: Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik skompresować do jednego pliku
archiwum (.zip) i całość zaszyfrować.
13. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności.
XXII. INFORMACJA O FORMIE I POSTACI SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ,
DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY:
1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w
zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 r., poz. 2452).
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp) oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 670 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 cytowanej w ust. 2 ustawy, lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w ust. 1 Działu XVIII SWZ.
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione jako dokument
elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca
– przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby, zostały wystawione przez upoważnione podmioty,
o których mowa w ust. 6, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania (elektronicznej kopii)
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku:
1)
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą;
2)
innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w 7, może dokonać również notariusz.
10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – niewystawione
przez upoważnione podmioty, o których mowa w ust. 6 – oraz pełnomocnictwo przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –
niewystawione przez upoważnione podmioty, o których mowa w ust. 6 – lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku:
1)
podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
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2)

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3)
pełnomocnictwa – mocodawca.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.
14. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 6-9 i 11-13, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
16. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące
wymagania:
1)
muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
2)
muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3)
muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności
za pomocą wydruku;
4)
muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.
XXIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)oraz
na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).
2. Adres ESP Zamawiającego: /7s2scta34v/SkrytkaESP.
3. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach dotyczących przedmiotowego postępowania.
4. Sposób złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje”).
5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe (w tym: oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp) oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 670 z późn. zm.).
6. Szczegółowy opis w zakresie formy złożenia oferty i załączników został zawarty
w Dziale XXII SWZ.
7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 11:00
w dniu 17 sierpnia 2021 r.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
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9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
11. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę złożoną
po terminie składania ofert.
12. Wykonawca, po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez
ePUAP. Numer ten należy zapisać i zachować, gdyż będzie potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika, dostępnej na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje”).
14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XXIV. TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:30 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania złożonych
ofert, dostępnego w systemie miniPortal (w zakładce: Deszyfrowanie dostępnej po
zalogowaniu na miniPortalu) – po wskazaniu pliku do odszyfrowania.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2)
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
XXV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cenę w ofercie należy przedstawić w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1
do SWZ).
2. Oferowaną cenę należy podać w polskich złotych jako wartości netto, podatku VAT
i brutto w formie cyfrowej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz dodatkowo
wartość brutto w formie słownej.
3. Proponowana cena jest ceną zryczałtowaną i ma być podana w wysokości
ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp.
działań w celu jej określenia.
4. W cenie należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz opłaty i podatki, w tym w szczególności podatek od
towarów i usług.
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5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający – w celu zastosowania kryterium ceny – dolicza do przedstawionej
w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 5, Wykonawca w ofercie
zobowiązany jest:
1)
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich
istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub
budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający odrzuca – jako ofertę z rażąco niską ceną lub kosztem – ofertę
Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości
do ceny.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
1)
Kryterium I – CENA – 60 %;
2)
Kryterium II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 40 %.
ad. 1) Punktacja za Kryterium I – CENA odbywać się będzie według wzoru:
( Cmin. / Cb ) x 100 x 60 % = KI
gdzie oznacza:
KI
– liczbę punktów z kryterium I
Cmin. – najniższą cenę brutto z przedstawionych ofert
Cb
– cenę brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA – 60 pkt
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ad. 2) Punktacja za Kryterium II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA odbywać się
według wzoru:
( Tmin. / Tb ) x 100 x 40 % = KII
gdzie oznacza:
KII – liczbę punktów z Kryterium II
Tmin. – minimalny (najkrótszy) zaoferowany termin wykonania zamówienia spośród
złożonych ofert
Tb
– termin wykonania zamówienia zaoferowany w ofercie badanej
Punkty za Kryterium II zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) terminu wykonania przedmiotowego
zamówienia.
Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dzień przekazania
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia i pokwitowania
przez Zamawiającego zestawienia ilościowego przekazanego przedmiotu zamówienia.
Ustala się, że zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia w dniach
kalendarzowych (poprzez podanie liczby dni) nie będzie dłuższy niż 120 dni – licząc od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do obliczenia punktów ustala się limit
dni możliwych do zaoferowania, tj. najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia
wynosi 90 dni. Jeśli zaoferowany zostanie termin wykonania zamówienia krótszy niż 90 dni
licząc od dnia zawarcia umowy, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie wskazany
powyżej najkrótszy punktowany termin wykonania zamówienia, tj. 90 dni.
Jeśli z badanej oferty wynikać będzie, że zaoferowany został termin wykonania zamówienia
dłuższy niż 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy, oferta taka nie będzie podlegać ocenie
i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako
niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeśli w ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany termin wykonania zamówienia
(Wykonawca nie wskaże oferowanej liczby dni) oferta taka nie będzie podlegać ocenie
i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako
niezgodna z warunkami zamówienia.
Maksymalna ilość punktów za Kryterium II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –
40 pkt
W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I), Kryterium II
(Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP).
Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty
najkorzystniejszej, tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).
Maksymalna liczba punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100
(sto).
XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 95:
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku zamówienia na usługi – Zamawiający
określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (SWZ) wymagania
związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
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podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Z uwagi na to, że wykonanie
usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, wymaga wysokiego poziomu kompetencji w
zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także dotyczy czynności,
które nie zawierają cech stosunku pracy, o których mowa w art. 22 § 1 cytowanej powyżej
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy
lub podwykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, tj. czynności polegających na opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji drogowej na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze.
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XXIX.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ – NA PODSTAWIE ART. 60
I ART. 121 USTAWY PZP:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę, a także
przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kluczowych zadań dotyczących przedmiotowej usługi
XXX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY:

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXXI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego –
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp – w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej – albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożono
tylko jedną ofertę.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących osoby wyznaczonej do
realizacji przedmiotu zamówienia w funkcji projektanta (zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Dziale X SWZ) oraz zaświadczenie o członkostwie tej
osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania
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i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności określonych w ust. 3, będzie uznane
przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
6. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami.
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na odległość (drogą korespondencyjną).
7. Przed zawarciem umowy Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia publicznego, przedłożą Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ:
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między
Zamawiającym a Wykonawcą zostanie przeprowadzone w PLN.
XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA
W POSTĘPOWANIU:

ZWROTU

KOSZTÓW

UDZIAŁU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania
oferty – z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
XXXIV. INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
XXXV.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXXVI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXXVII. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ELEKTRONICZNEJ:

ZASTOSOWANIA

AUKCJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXXVIII. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY – DZIAŁ IX USTAWY PZP:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp („Środki ochrony prawnej”).
2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
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przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
4. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, odwołanie przysługuje
na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej;
2)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia
na stronie internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
XXXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO
ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Karkonoski
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10;
w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@powiatkarkonoski.eu
lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od
Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –
w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj.
wyboru najkorzystniejszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na
mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty
zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku
prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, konsultacyjnych,
audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz
podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
administratora w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:
a) o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat
po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
b) o którym mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat po
wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO – dostępu do treści swoich danych osobowych –
z zastrzeżeniem ograniczenia prawa do dostępu do danych, tj. w przypadku
korzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, może być Pani/Pan zobowiązana/y przez Zamawiającego na podstawie
żądania, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
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b) na podstawie art. 16 RODO – sprostowania swoich danych osobowych – przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, a ponadto nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników – zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych;
c) na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**. Zgłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO –
zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych – nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania;
2.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością
wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a
ponadto jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich
podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
przeprowadzenia oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz oświadczeń i
dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a ponadto – w przypadku
wyboru Pani/Pana oferty – brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania
albo nieprawidłowym wykonaniem umowy;
4.
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych
osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5.
w oparciu o zebrane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.
______________________
**

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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XL.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1;
Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące braku
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu) –
Załącznik Nr 2;
Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów – Załącznik Nr 3;
Projekt umowy – Załącznik Nr 4;
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik Nr 5;
Wykaz osób – Załącznik Nr 6;
Oświadczenie, z którego wynika jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni
wykonawcy – Załącznik Nr 7;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8;
Identyfikator postępowania na miniPortalu – Załącznik Nr 9.
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