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CZĘŚĆ I.

Instrukcja dla Wykonawców

4

I. Dane Zamawiającego
1. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
telefon(y): 067-2530160
fax: 067-2530161
NIP: 763-182-46-71
w imieniu którego zamówienie publiczne prowadzi:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
telefon(y): 067 255 28 23
fax: 067 255 29 31
NIP: 763-182-46-71
2. Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl
telefon(y): 067 255 28 23
fax: 067 255 29 31
NIP: 763-182-46-71
3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. 2.
Miejsce składania i otwarcia ofert wyszczególniono w Roz. XI SIWZ.
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie
skrótem „SIWZ”.
III. Informacje ogólne oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem
wynikającym ze wspólnego słownika zamówień CPV.
INFORMACJE OGÓLNE.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
wielobranżowej dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P, ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”
od km 14+050 do km 16+795”.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
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9. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
i określa je, stosownie do art.36 ust.2 pkt 8a ustawy – wymagania opisano
w Rozdziale XVI.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
16. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w
sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
17. Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą wynikającą z art. 24aa ustawy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej
dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P, ul. Gdańska w miejscowości
Czarnków od km 14+050 do km 16+795”.
UWAGA!!! Orientacyjna mapa z zakresem inwestycji jest dostępna pod linkiem:
https://powiatczarnkow.lp-portal.pl/
W zakładce SIEĆ DRÓG należy wybrać PIKIETAŻ GLOBALNY.

Charakterystyczne parametry określające wielkość planowanych prac projektowych
dane wyjściowe do projektowania :
- długość trasy objętej projektem : około 2,75 km
- droga klasy: Z
- nr drogi publicznej: 1209P
- kategoria ruchu: KR 3
1) przebudowa nawierzchni ulicy Gdańskiej w m. Czarnków o szerokości jezdni min. 6,0 m
wraz z chodnikami;
2) odwodnienie - projektowane rowy przydrożne oraz projekt przebudowy /budowy
kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w ul. Gdańska m. Czarnków oraz w
zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa przepustów drogowych
( o ile wyniknie to z projektu budowlanego);
3) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej drogi publicznej:
- budowa oświetlenia wzdłuż całego ciągu pieszo-rowerowego od km 14+050 do km 16+795,
- badania podłoża gruntowego oraz istniejącej nawierzchni jezdni publicznej drogi z oceną jej
przydatności na przebudowę/budowę ,
- inwentaryzacja drzew i krzewów w istniejącym i docelowym pasie drogowym,
- przebudowa istniejącego muru oporowego w km 16+700 do km 16+740,
- wykonanie kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,
- wykonanie aktywnych przejść dla pieszych po uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym,
- poszerzenie pasa drogowego, głównie w celu lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego (jeżeli
okaże się to konieczne).
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Do wyceny projektów podziałów w ramach przedmiotu zamówienia należy przyjąć ok. 20
działek przylegających do istniejącego pasa drogowego, wraz z późniejszym wyniesieniem
granic w teren (po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID).
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
powiatowej 1209P:
1) Część projektową (opisową i rysunkową) - projekty budowlano-wykonawcze dla branż:
a. drogowej ( w tym projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy),
b. sanitarnej,
c. elektrycznej,
d. ewentualne projekty branżowe ( teletechniczne, gaz).
2) Część kosztową (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie),
3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
4)Wypisy z rejestru gruntów.
5) Przygotowanie wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami i uzyskanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018 poz.
1474 ze zm.).
6) Przygotowanie materiałów i wniosków na decyzje (wraz z uzyskaniem tych decyzji)
i opracowania towarzyszące np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty
informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.
7) Dokumentację geodezyjno-prawną w tym projekt podziału nieruchomości ze wskazaniem
prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu
inwestycji.
8) Wyniesienie projektu podziału w terenie.
9) Opracowanie map do celów projektowych terenu objętego pracami projektowymi.
10) Dokumentację geologiczną (odwierty w gruncie min. co 200 m, w konstrukcji jezdni min.
co 300 m) - komplet badań należy przekazać zamawiającemu wraz z dokumentacją
projektową.
Część projektowa (opisowa i rysunkowa) powinna składać się z następujących
opracowań:
a) Projekt koncepcyjny - 2 egz. ( Wykonawca przygotowuje 2 warianty do wyboru),
b) Projekty budowlano-wykonawcze dla poszczególnych branż po 5 egz. wraz z płytą CD
(pliki z rozszerzeniem .pdf),
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na poszczególne branże - 2
egz. oraz na płycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf),
d) Informacja BIOZ - 2 egz. oraz na płycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf).
Część kosztowa powinna składać się z:
a) Kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych
(w przypadku zmiany przepisów w oparciu o metody i podstawy sporządzenia kosztorysów
inwestorskich określonych w aktualnych przepisach obowiązujących w dniu przekazywania
kompletnej dokumentacji) w 1 egz. oraz na płycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf).
b) przedmiaru robót, w układzie jednostkowym, z odniesieniem do pozycji specyfikacji
technicznej w 1 egz. oraz na płycie CD (pliki z rozszerzeniem .pdf).
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Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Opracowania muszą być zgodne z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2013 poz.1129).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2018 poz. 1935).
b) Część kosztowa dokumentacji musi spełniać wymogi określone 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 (Dz. U. z 2004 r. poz.130 nr 1389).
c) Wykonawca wykona dokumentację projektową w szczególności z:
- opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych
przepisów,
- stosownymi obliczeniami oraz wykazem właścicieli gruntów objętych zakresem
projektowania,
- badaniami geotechnicznymi w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania dokumentacji,
- wypisami z rejestru gruntów,
- pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt jest wykonany zgodnie z umową oraz, że
zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych,
- dokonaniem opisu stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji,
- dokumentami do złożenia KW lub dokonania zmian w księgach wieczystych,
- ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- dokonaniem wyniesienia zmian w terenie i wskazaniem kamieni granicznych w terenie.
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa odpowiednio w pkt. 3c,
stanowią integralną część przedmiotu odbioru zadania.
- Wykonawca na czas sporządzenia wniosku o dofinansowanie/rozpoczęcia realizacji projektu
drogowego jest zobowiązany dokonać aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualizacje
kosztorysów inwestorskich należy wkalkulować w cenę oferty.
Każdy oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać
oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty. Ponadto
przed przystąpieniem do projektowania zalecana jest ponowna wizja lokalna przedmiotu
zamówienia.
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Kody CPV:
• 71000000 - 8,
• 712000000,
• 71220000 - 6,
• 71240000 – 2,
• 71320000-7,
• 712480000-8,
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania (złożenie dokumentacji w siedzibie ZDP
w Czarnkowie) – 30 listopada 2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 1) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określił dodatkowych wymagań
dla tego warunku.
2. Na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełniania opisanego powyżej warunku Zamawiający będzie żądał
dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b) SIWZ.
3. Na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. Wykonawca należycie wykonywał
nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę opracowania dokumentacji projektowej na
budowę lub przebudowę drogi co najmniej klasy Z o długości min. 2 km oraz dysponuje
osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie spełniania opisanego powyżej warunku Zamawiający będzie żądał
dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. c) i d) SIWZ.
Va. Podstawy wykluczenia.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12
– 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów
określonych w Roz. VI ust. 2 SIWZ.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz zawartość oferty.
Oświadczenia tylko w oryginale, pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie
oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone
9
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za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla
pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału albo też odpisu notarialnie
poświadczonego za zgodność z oryginałem.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń
i dokumentów:
a) aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b
ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (składane razem z ofertą);
b) aktualnej polisy, potwierdzającej, iż Wykonawca będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
co najmniej 50 000,00 zł. (Dokument składany na wezwanie Zamawiającego –
do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona).
c) wykazu usług, z którego wnika iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji projektowej na budowę
lub przebudowę drogi wraz z podaniem jej rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się
będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia
- nie spełnia określony warunek.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie
wykonanie min. 1 usługi projektowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, której
zakresem było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – technicznej w tym
kosztorysowej; budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy Z o długości min 2,0 km
wykonanego z nawierzchni asfaltowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
(Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu
zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym
doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym
doświadczeniem).
d) 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. Z wykazu musi wynikać
dysponowanie minimum:
1) 1 osobą (zespołem projektowym) skierowaną przez Wykonawcę do realizacji
zadania objętego niniejszą procedurą przetargową posiadającą uprawnienia
w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz
doświadczenie równe lub większe 3 lata projektowania i zaprojektowaniem jednej
dokumentacji, w tym kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi co najmniej
klasy Z o długości minimum 2 km,
2) 1 osobą (projektant branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej,
3) 1 osobą (projektant branży elektroenergetycznej) posiadającą uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (załącznik nr 7 do
SWIZ).
(Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu
zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub
dokumentów, ocena wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana
w oparciu o:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ (składane razem z ofertą);
b) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 4
do SIWZ;
UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5
ustawy.
Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ na etapie składania
ofert Wykonawca nie zna uczestników przetargu, a co za tym idzie nie wie w stosunku
do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
• Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym
wykonawcą
nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy oddzielnie z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
11

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.8.2020

c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę).
UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokument będzie obligowało
wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.
formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2.
kosztorys ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ,
3.
dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy
do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia
te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać
złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za
zgodność z oryginałem;
4.
jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale
IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2,3 do SIWZ).
5.
Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów.
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 zdolności opisanej w Rozdziale V ust. 1
SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedłoży
Zamawiającemu dokumenty z których wynikać będzie dysponowanie niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności: przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co
najmniej informacje wynikające z §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.), dalej jako „Rozporządzenie”, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
3)

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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4)

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2,3
do SIWZ).
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców. (Załącznik nr 3 do SIWZ).

5)

6)

7)

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia. (Załącznik nr 5 do SIWZ).

8)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia (Załącznik nr 2,3,4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9)

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub
oświadczeń.
11)

Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy
podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o
należeniu do niej (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

12) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
5.

Wykonawcy zagraniczni:
5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy;
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2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione
nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
5.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
5.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
5.4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1
Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
5.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum).
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1) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia (Zał. nr 2, 3 oraz 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza
ponadto formę porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(tj. poczty elektronicznej), przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń
lub dokumentów pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania
formy pisemnej.
Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia,
wyjaśnienia – o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 ustawy jednak - pod
rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, że wezwania, informacje wysyłane będą tylko
za pomocą poczty elektronicznej. Dokumenty po stronie Zamawiającego
podpisywane będą elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Natalia Just – Kierownik Działu Budowy, Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów,
w godz.10.00 – 14.00, tel: 067 255 28 23, email: budowa@zdpczarnkow.pl
Grzegorz Kaźmierczak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w
godz.10.00 – 14.00, tel: 067 255 28 23, email: dyrektor@zdpczarnkow.pl
Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1
z adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji
projektowej wielobranżowej dla zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P
ul. Gdańska w miejscowości Czarnków od km 16+090 do km 16+780”.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści
Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Informacje dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
IX. Termin związania ofertą.
W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku
polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.
3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
Oświadczenia należy składać
wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone
w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oświadczeń, dokumentów, ofert
lub ich uzupełnień, poprawienia, wyjaśnienia za pomocą poczty elektronicznej.
7. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje:
a) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon,
e-mail),
b) przedmiot oferty,
c) cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich; cena brutto (to jest
z podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu
zamówienia,
d) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.
Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
9. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się
ponumerowanie zapisanych stron.
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10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty
przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną
część stanowią załączniki.
11. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
12. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo
wskazanym w Roz. XI ust. 2 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym
adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w
niniejszym postępowaniu.
W sytuacji braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie
ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.
13. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
14. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana
do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego
reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
15. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające
wymagań ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - sekretariat w
terminie do dnia 24.02.2020r do godz. 10.00
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres wykonawcy
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków
Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P,
ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”
od km 14+050 do km 16+795
Nie otwierać przed 24.02.2020 r .do godz. 10:30

złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego
oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie
z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem
„ZMIANA”.
3. Otwarcie
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6. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty,
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest podać w ofercie odpowiednią
informację oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa,
w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „NIEJAWNE”. Tajemnicę przedsiębiorstwa
stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom
określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ.
2. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT
tj. 23 %) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń
Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie
przyjmowana cena określona słownie.
6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
7. Rozliczenie będzie dokonywane w oparciu o kosztorys ofertowy.
8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust.2
ustawy).
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy).
W przypadkach, gdy w ofercie będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający przeliczy podane
kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez
Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono,
to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi

kryteriami i ich wagami:
Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.

Komisja przetargowa dokona weryfikacji złożonych ofert pod kątem przesłanek
do odrzucenia na podstawie art.89 ustawy Pzp, poprawi w ofertach zgodnie z art. 87
ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia rażąco
niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.90 ustawy Pzp.

3.

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
Kryterium – cena:
Kryterium – doświadczenie zawodowe
projektanta (zespołu projektowego):

– 60%
– 40%

a) Kryterium – cena – maksymalna ilość punktów - 60 (X):

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru:
Cn
X = ------- x 100 x 60%
Cb
X – ilość otrzymanych punktów
Cn – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena oferty badanej
b) Kryterium – doświadczenie zawodowe projektanta (zespołu projektowego) –

maksymalna ilość punktów – 40 (D):
• Minimalne doświadczenie zawodowe projektanta (zespołu projektowego), który
zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zadania objętego niniejszą
procedurą przetargową posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej wynosi 3 lata projektowania i polega na
wykonaniu minimum jednej dokumentacji projektowo-technicznej, w tym
kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi co najmniej klasy Z o długości min. 2
km.
• Oferty z doświadczeniem zawodowym projektanta (zespołu projektowego), który
zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zadania objętego niniejszą
procedurą przetargową posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej mniejszym niż 3 lata projektowania oraz
zaprojektowaniem budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy Z o długości
19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.8.2020

mniejszej niż 2 km zostaną odrzucone.

• Oferty niezawierające informacji zawartej w formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w odniesieniu do doświadczenia zawodowego projektanta
zostaną odrzucone.
•

Oferty z doświadczeniem zawodowym projektanta (zespołu projektowego), który
zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zadania objętego niniejszą
procedurą przetargową posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej równym lub większym 3 lata projektowania i
zaprojektowaniem jednej dokumentacji, w tym kosztorysowej na budowę lub
przebudowę drogi co najmniej klasy Z o długości minimum 2 km – otrzymają R = 0
pkt,

•

Oferty z doświadczeniem zawodowym projektanta (zespołu projektowego), który
zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zadania objętego niniejszą
procedurą przetargową posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej równym lub większym 3 lata projektowania i
zaprojektowaniem trzech dokumentacji, w tym kosztorysowych na budowę lub
przebudowę drogi co najmniej klasy Z o długości minimum 2 km – otrzymają R =
20 pkt,

•

Oferty z doświadczeniem zawodowym projektanta (zespołu projektowego), który
zostanie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zadania objętego niniejszą
procedurą przetargową posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej równym lub większym 3 lata projektowania i
zaprojektowaniem pięciu lub więcej dokumentacji, w tym kosztorysowych na
budowę lub przebudowę drogi co najmniej klasy Z o długości minimum 2 km –
otrzymają R = 40 pkt.
3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów (Pkt) wyliczoną zgodnie ze
wzorem:
Pkt = X + D

4.

5.

Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
wezwie w ustawowym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia dokumentów w
zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu oraz potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia, Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

7.

W zakresie w/w kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.Oferta, która
przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma
20

największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
8.

W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy.
10.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, a
także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o wskazane w ust. 1
kryteria.
9.

XIV. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy.
1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania przy użyciu poczty elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty.
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po
ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 5-7
ustawy,
na stronie internetowej.
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6. Dodatkowe informacje w sprawie zawieranej umowy:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr III do
SIWZ.
2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy określone stosownie do art.36
ust.2 pkt 8a ustawy Pzp.:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
− projektant branży drogowej,
− projektant branży sanitarnej,
− projektant branży elektroenergetycznej.

2)
W przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji
zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w
ust.12, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i
trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww, umowy. W przypadku
stosunku
pracy
przez
osobę
zatrudnioną
lub
przez
rozwiązania
Wykonawcę/podwykonawcę
przed
zakończeniem
tego
okresu,
Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni
kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby
na podstawie umowy o pracę,
3)
W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację
przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę
przez Wykonawcę/podwykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia
zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2 Oświadczenie powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, informację, że wskazane w ust. 2 czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby (w
szczególności umowy o pracę, potwierdzoną za zgodność kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
Wyszczególnione dokumenty należy zanonimizować zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte / wymazane
dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia), natomiast
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Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
4)
W przypadku wykonywania czynności określonych w ust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie
umowy o pracę,
5)
W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2., Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy
dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w
ust.2 pkt 2.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich
zmian, gdy zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
5.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji
wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy
okoliczności. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może
przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo
uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorującą ze strony
Zamawiającego. Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania
tych okoliczności.
6. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania
części, którą na etapie realizacji zamówienia dopuszcza zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców.
7. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę
podwykonawcy. W przypadku zmiany lub rezygnacji podwykonawcy, na którego
zasoby wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony
Zamawiającego.
9. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
− koniecznością spowodowania zmianą obowiązujących przepisów prawa
powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie
się niecelowa,
− okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
− gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy,
w szczególności terminu realizacji zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
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czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180
ust. 1 ustawy).
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art.
180 ust. 2 ustawy):
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy):
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej)
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2
ustawy) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182
ust. 5 ustawy).
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.
182 ust. 6 ustawy).
10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,
określać
żądanie
oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie
odwołania (art.180 ust. 3 ustawy).
11.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 ustawy).
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 ustawy).
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy).
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
24

XVIII. Informacje o ochronie 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:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
reprezentujący Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, (reprezentowany przez Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych – Kierownika Jednostki) , ul. Gdańska 56, 64-700
Czarnków, telefon 67-255-2227, faks 67-255-30-79;
Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych jest Kancelaria
Ochrony Danych Osobowych Smart &Standards z siedzibą w Warszawie, adres e-mail:
kontakt@smart-standards.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem Nr ZDP-2.2410.4.2020 o udzielenie zamówienia publicznego
na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P, ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
***
Wyjaśnienie: 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.

XIX. Jawność postępowania
1.Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o
której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 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”, zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te
pokrywa wnioskodawca.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
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