
Oznaczenie sprawy:  
 
  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na  

  
„Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci koncepcji architektoniczno–budowlanej  
wraz z analizą rzeczowo – finansową oraz uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla 

inwestycji w Gminie Elbląg”. 
  

Wartość szacunkowa zamówienia:  28 000,00 zł netto 
 

Tryb postępowania:  podstawowy bez negocjacji  

Zamawiający:  

  
  
  
  

SIM KZN Warmia i Mazury Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:  
  

Prezes Zarządu Monika Baran  

  
  
  

Olsztynek, dnia 30.01.2023r.   
 



 

1.   INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1.1.  Zamawiającym jest:  
SIM KZN Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku, 
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 
 

Ogólny adres poczty elektronicznej: biuro@simkzn-wm.pl 
Adres ogólny internetowy: simkzn-wm.pl;  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/ 
Bezpośredni link do zamówienia:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/721913 

1.2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIM KZN Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, REGON: 522253748, NIP: 739-396-93-96; 
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@simkzn-wm.pl;  
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w postaci 
koncepcji architektoniczno–budowlanej  wraz z analizą rzeczowo – finansową oraz uzyskaniem decyzji o 
Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elbląg”,  na działce gruntu wydzielonej z części działki o nr 117, o 
łącznej pow. ok. 4835 m2, obręb 0023 Przezmark, oznaczonego numerem postępowania P2023/5 prowadzonym 
na podstawie Pzp;  
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;  
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

h) posiada Pani/Pan:  

▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy); 

▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; zakresie 
niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

i) nie przysługuje Państwu:  



 

▪ 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
1.3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne w 
szczególności: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawców/podmioty udostępniające zasoby będące 
osobami fizycznymi, pełnomocników podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będących osobą 
fizyczną, członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą 
fizyczną, osoby, których dane służą wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 
zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek dokumencie składanym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia o:  
- fakcie przekazania danych osobowych podmiotowi określonemu w pkt 1.2 lit. a; 
- przetwarzaniu danych osobowych przez podmiot określony w pkt 1.2 lit. a. 
Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że 
obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane 
osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach.  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – 
zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – 
zwanego dalej „rozporządzeniem MR”.  
2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji. 
 
3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 
3.1.  Informacje ogólne:  

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej i formularza na stronie platformazakupowa.pl. 

2. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku nie działania Platformy Zakupowej, Zamawiający może również 
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: biuro@simkzn-wm.pl). 

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej. Kierowane do wszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, 
zmiany SWZ, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie 
Zakupowej. Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał 
temu Wykonawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z zastrzeżeniem pkt 2.  

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

5. Zgodnie z art. 67 ustawy, Zamawiający informuje, że wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.   

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie Platformy Zakupowej oraz zobowiązuje się 
korzystając z Platformy Zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.  



 

7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 20 MB w .pdf .doc 
.docx .jpg .txt, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.  

8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowiącego  załącznik nr 
3 do SWZ, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę 
Zakupową.  

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania. 

3.2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie przez Platformę Zakupową. Korespondencja przesłana za pomocą 
tego formularza nie może być szyfrowana.  

3.3.  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 
2020 r., poz. 2415).  

3.4.  Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:  

⮚ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:  
□ Anita Kukawska  tel. +48 502 566 361  

⮚ w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:  
□ Monika Baran tel. +48 602 262 007 

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1.   Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie: 

4.1.1. Dokumentacji przedprojektowej obejmującej: 

-  analizę chłonności oraz ustalenie wstępnej lokalizacji i PUM budynku/ów dla minimum 20 lokali, do akceptacji 
Zamawiającego, 

- koncepcję projektu zagospodarowania terenu, retencji wód opadowych wraz z rozplanowaniem miejsc 
postojowych i placem zabaw, 

- uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu 
administracyjnym, 

- uzyskanie zapewnień dostaw mediów oraz dostępu do drogi publicznej, 

- koncepcję architektoniczną budynku/ów, dla minimum 20 lokali mieszkalnych (umożliwiającą późniejsze 
wykonanie, na jej podstawie, projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia na budowę - PUM liczony 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), 

- opis proponowanych rozwiązań projektowych architektonicznych i budowlanych oraz branżowych z 
uwzględnieniem analizy rzeczowo - finansowej, 

- kompletne wypełnioną Kartę Weryfikacji Projektu (stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy), 

  
Wykonawca przygotuje trzy warianty szkiców koncepcji, które powinny uwzględniać przepisy obowiązującego 
prawa, odnoszące się do rodzaju planowanej inwestycji, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i 
Rozwoju, z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego 
otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć 
realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U.2019.457 z dnia 2019.03.08). 
 



 

Przygotowanie projektu koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej w postaci koncepcji architektoniczno–budowlanej  wraz z analizą rzeczowo – finansową oraz 
uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy dla inwestycji w Gminie Elbląg” powinno odbyć się zgodnie z 
postanowieniami Umowy, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający oczekuje, że projekt będzie przewidywał rozwiązania techniczne proekologiczne i energooszczędne, 
takie jak m. in.: panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła z wymiennikami ciepła, retencja i 
rozwiązania ograniczające zużycie wody oraz energooszczędne źródła światła, zapewniające na etapie eksploatacji 
budynku zmniejszone zużycie energii i wody. Powyższe rozwiązania należy zastosować przy uwzględnieniu 
możliwości ich wykonania w przestrzeni projektowanej inwestycji oraz z uwzględnieniem analizy rzeczowo - 
finansowej.  

Szczegółowe wytyczne w zakresie koncepcji architektoniczno - budowlanej zawiera Załącznik nr 7 do SWZ. 
 

4.1.2. Analizę rzeczowo-finansową - obejmującą: 

- określenie szacunkowego kosztu przyłączy poszczególnych sieci 
- określenie szacunkowego kosztu branży budowlanej wraz z analizą proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych 
wpływających na optymalizację kosztów 
- określenie szacunkowego kosztu branży sanitarnej wraz z analizą proponowanych rozwiązań energetycznych 
wpływających na optymalizację kosztów z podziałem na poszczególne media (wodno – kanalizacyjne, grzewcze, 
wentylację itd.) 
- określenie szacunkowego kosztu branży elektrycznej wraz z analizą proponowanych rozwiązań wpływających na 
optymalizację kosztów 
- określenie szacunkowego kosztu branży drogowej (zjazdów z dróg publicznych, dojść do budynku  i parkingów) 
- określenie szacunkowego kosztu wykonania zieleni i nasadzeń wokół budynków 
- podsumowanie szacunkowego kosztu całkowitego wartości inwestycji wraz z nadzorem autorskim (wzór analizy 
kosztów stanowi załącznik nr 2 do Umowy) 

Poszczególne analizy, wykonane na podstawie wytycznych projektowych, powinny zawierać porównanie różnych 
technologii budowlanych i energetycznych oraz ich szacowanych kosztów budowy oraz eksploatacji.. 

4.2.  W przypadku zmian w przepisach wymagających w celu wykonania Przedmiotu umowy uzyskania 
nowych, bądź dodatkowych uzgodnień, opinii, bądź innych dokumentów Wykonawca ma obowiązek ich 
pozyskania w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. 

 
4.3. CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 
4.4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku określonego w art. 95 ust. 1 Ustawy PZP. 
4.5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy zgody 
na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4.6. 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby wykonania umowy. 
Administratorem danych osobowych jest SIM. KZN - Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, REGON: 522253748, NIP: 739-396-93-96; 

4.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.  

4.10. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 
ustawy Pzp.  

4.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

4.12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.    

4.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  



 

4.14. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

4.15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

4.16. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zadań.  Wykonawca może powierzyć 
wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

4.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.  
 
5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych. 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego w umowie, nie dłużej niż 120 dni.  
 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

7.1. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy podać wartość netto za realizację całego 
zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną według stawki 23 %, 
których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.  
7.2. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować o tym Zamawiającego (w treści formularza oferty), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku VAT. 
7.3. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 
cenach towarów i usług. 
7.4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania 
całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy, 
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
7.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 
 
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
wykonawcę, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – do Wykonawcy 
podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy  z dnia 13 kwietnia 
2022 r. 
8.2. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 8.1 SWZ następuje wykluczenie 
Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp.  

8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 
Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

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.  

8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 8.4 SWZ są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Zamawiający 
wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności.  
  

9.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
9.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 8 SWZ, 

b) oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

9.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie. 

9.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

9.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

9.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

9.2.4.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu zamówienia osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, wiedzę niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, uwzględniając stopień 
jego skomplikowania. Wymagane jest aby osoba skierowana do wykonania zamówienia posiadała uprawnienia 
do projektowania bez ograniczeń od co najmniej 3 lat. 

9.2.4.2. Wykonawca  wykonał w ciągu ostatnich 3 lat 3 prawidłowo zrealizowane usługi w przedmiocie wykonania 
projektów budownictwa wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej z funkcją 
pobytu całodobowego lub lub placówki edukacyjnej. 

9.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 
warunku przez Wykonawców. 

9.4. 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. 

9.5. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

9.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 



 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 9.2.4. 
SWZ). 

9.5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
(ust. 9.2.4. SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 
te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ. 

9.5.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- 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. 

9.5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy. 

9.5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

9.5.7. UWAGA: 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. 

9.5.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt 12 SWZ, wzór stanowi 
załącznik nr 3b do SWZ. 

9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

9.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 
ofertę. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

9.6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (pkt 11 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ. 



 

9.6.3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
(„(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”), wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

9.6.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

9.6.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
10. WADIUM 
10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
11. PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – WYMOGI FORMALNE 
11.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i 
treścią określoną w dokumentach wskazanych w pkt 12.1 SWZ.  

11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

11.3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy. 

11.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ.  Ofertę w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  (tj. w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, 
opisany został w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.   

11.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.   

11.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z treści dokumentów dołączonych 
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i 
wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

11.7. Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.  

11.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.  

11.9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 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 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 
i 2320).  

11.10. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy, o której mowa w pkt 3 SWZ.   

11.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub 
podwykonawcy, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (np. KRS, CEiDG, KRK, ZUS, US, informacja 
banku itp.), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. Jeżeli dokumenty te zostały  wystawione 
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.  

11.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 11.11 SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowane 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) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

11.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 11.11 może dokonać również notariusz.  

11.14. Przez cyfrowe odwzorowanie, 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.  

11.15. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, nie wystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokumenty te 
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.  

11.16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 11.15 SWZ, 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;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

11.17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 11.15 może dokonać również notariusz.  

11.18. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych 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.  

11.19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11.20. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  



 

11.21. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji:  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, tj. 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 poufności,  

2) W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. i 
oznacza je w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

3) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co powinno zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem: „Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”,   

4) zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

11.22. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt.  

11.23. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek 
kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

11.24. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 
środków.  
11.25. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 
roku”. 
11.26. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
  

12.  OFERTA ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU  
12.1. Oferta:  

12.1.1 Na ofertę składają się:  

 1)  Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.  
Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez 
Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności 
Zamawiającego w rozumieniu Pzp.  

12.2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:  

12.2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 
nr 3a do SWZ), aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 



 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w SWZ: 

 - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;  

- W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa 
oświadczenie do SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3b do SWZ) .  

12.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał 
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.  

12.2.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, 
jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2.2. Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.  

12.2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy.  

12.2.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.   

12.2.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, oświadczenie z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

12.3. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

12.3.1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy. (załącznik 
nr 9); 

12.3.2. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (załącznik nr 8); 

12.3.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.3.1 - 12.3.3, 
dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania.  

12.4. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu:  



 

(określonych przez Zamawiającego w ust. 12.4.1), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 

− w celu wykazania spełniania warunku z pkt 9.2.4.1. SWZ wykonawca przedstawi: 
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 informacje o podstawie do dysponowania 
tymi osobami (wypełniony wg załącznika nr 6b do SWZ) 

− w celu wykazania spełniania warunku z pkt 9.2.4.2. SWZ wykonawca przedstawi: 
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa jest oświadczenie wykonawcy (wypełniony wg załącznika nr 6a do SWZ). 
12.4.1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
12.4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
12.4.3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

12.5. Środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają 
określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:  
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 

13.  OFERTA WSPÓLNA  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty 
wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące 
wymagania:  

13.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego.  

13.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, 
którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.  

13.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie 
pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.  

13.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie aktualne na dzień 
składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1  oraz o których mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw 
wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  



 

13.5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub 
dokumenty wymienione w pkt 12.3.1 - 12.3.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

13.6. 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 są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy.  

13.7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane 
będzie na konto podmiotu zwanego Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako 
Wykonawca.  

  

14.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.03.2023 r., przy 
czym  pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem 
Platformy, do dnia 07.02.2023 r. do godz. 17:00 . 
 

15.2. OPIS TECHNICZNY SKŁADANIA OFERT  
1)         Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

2)         Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3)         Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4)         Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5)         Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

6)         Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 
15.3. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi pkt. 11.21 SWZ.  

15.4. Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 15.2 powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu 
na brak jej integralności, o której mowa w § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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.   

15.5. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki 
są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one 
niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.  



 

15.6. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty 
Wykonawca postępuje zgodnie z treścią pkt 11.7 SWZ.  

15.7.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 17:05 

15.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie 
ofert za pomocą Platformy.  

15.9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

15.10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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   

15.11. W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o 
zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
15.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15.13. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek z wymogów 
określonych powyżej, w szczególności określonego w pkt. 15.2 i 15.3 SWZ.  
  

16.  KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT  
16.1. Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające  odrzuceniu 
16.2. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:  
16.3. Stosowane kryteria oceny ofert:  
 
16.3.1. Kryterium 1 
16.3.1.1.) Rodzaj kryterium: 
16.3.1.2.) Nazwa kryterium: cena 
16.3.1.3.) Waga: 70% 
Kc = A/B x 70% x 100 
 gdzie: A - najniższa cena oferty (netto) spośród złożonych ofert [zł], 
 B - cena oferty (netto) oferty ocenianej [zł], 
 Kc - liczba uzyskanych punktów w kryterium cena [pkt].  
 
16.3.2. Kryterium 2 
16.3.2.1.) Rodzaj kryterium:  
16.3.2.2.) Nazwa kryterium: wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej w technologii pozwalającej na 
opracowanie projektu budowlanego w technologii BIM 
16.3.2.3.) Waga: 10% 
Spełnia - 10 % 
Nie spełnia - 0 % 
 
16.3.3. Kryterium 3 
16.3.3.1.) Rodzaj kryterium:  
16.3.3.2.) Nazwa kryterium: termin wykonania, krótszy aniżeli 120 dni  od dnia zawarcia umowy 
16.3.3.3.) Waga: 20% 
Ktw = A/B x 20% x 100 gdzie: 
A - najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród złożonych ofert,  
B -termin realizacji zamówienia przewidziany w ofercie ocenianej, 
Ktw - liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania.  



 

Wskazanie terminu wykonania równego okresowi 120 dni od dnia zawarcia umowy lub dłuższego skutkuje 
uzyskaniem 0 % w ramach kryterium 3.  

 
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
 

18. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY 
18.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedłożenia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności 
osoby/osób wskazanych w wykazie osób,  

- dostarczenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie 
wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

18.2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców. 

18.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie. 

18.4. Umowa zostanie sporządzona w 2 egzemplarzach — 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

18.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

 

19. UMOWA 

19.1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.   

19.2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik 
Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze 
nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden 
z wymogów ważności oferty.  

19.3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w ustawie.  

19.4. Podpisanie umowy nastąpi w formie pisemnej zgodnie z art. 432 ustawy.  

19.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
20.3. Odwołanie przysługuje na:  
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w 
tym na projektowane postanowienie umowy;  
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;  



 

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
20.5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
20.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.  
20.7. 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).  
20.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 20.5 SWZ i ust. 20.6 SWZ 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.  
20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
20.10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
20.11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.  
20.12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".  
20.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
20.14. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy. 
 
21. INFORMACJE POUFNE 
21.1. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

21.2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną 
one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy 
w jeden z następujących sposobów:  

21.2.1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego 
miejsca, daty i godziny odbioru.  

21.2.2. Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.  

21.2.3. Za pośrednictwem Platformy.  

21.3. Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę 
stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy 
zobowiązania do zachowania poufności).  

  
22. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY TREŚCI SWZ  
22.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje 
zapytania do zamawiającego poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania platformazakupowa.pl w 
zakładce “Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 



 

22.2. 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.  
22.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust 2 ustawy Pzp., przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
22.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art 284 ust 2 
ustawy Pzp., zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert.  
22.5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy Pzp., nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  
22.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp., 
przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ.  
22.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  
22.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ.  
22.9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  
22.10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. 
22.11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym 
mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. [art. 286 ust. 6 ustawy Pzp.]. 
22.12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania [art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.]. 
22.13. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp., dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób 
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu [art. 286 ust. 9 ustawy Pzp.]. 
22.14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 
 

23.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Integralną część SWZ stanowią załączniki:  

1) Załącznik Nr 1    -  Wzór Formularza oferty 
2) Załącznik Nr 2  -  Wzór umowy 
3) Załącznik Nr 3a    -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o 

niepodleganiu wykluczeniu  
4) Załącznik Nr 3b  - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  
5) Załącznik Nr 4    -  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego         
6) Załącznik Nr 5    -  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
7) Załącznik Nr 6a    -  Wykaz usług 
8) Załącznik Nr 6b    -  Wykaz osób  
9) Załącznik Nr 7    -  Wytyczne projektowe 
10) Załącznik Nr 8   - Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej o której mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP 
11) Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym 

wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  
 

 


