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    Olesno, dnia 11.04.2018 r. 

  

Nr IX.271.25.2018 

SPECYFIKACJA 

Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego  

mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pt.: 

 

„Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy schodów na „Solnym Rynku” 

w Oleśnie” 

 

Podstawa prawna  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy Pzp. 

 

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):  

Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

§ 1.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia  

§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia  

§ 4.  Termin wykonania zamówienia  

§ 5.   Warunki udziału w postępowaniu  

§ 5a.  Podstawy wykluczenia 

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

§ 7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

§ 8.  Wymagania dotyczące wadium  

§ 9.  Termin związania ofertą  

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

§ 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

§ 12.  Opis sposobu obliczenia ceny  

§ 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

§ 14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

§ 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

§ 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

§ 18.  Informację o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

§ 19.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych 
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Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  

 

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

 

1.1 Zamawiający –  

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, 

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83 

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352 

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl  

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest opracowanie 

dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy schodów na Solnym Rynku w 

Oleśnie. 

3.2 Schody należy przeprojektować w zakresie dostosowania do obowiązujących 

warunków technicznych 

3.3 Schody „trybuna” prowadzą z placu targowiska „Solny Rynek” na wyżej położony 

betonowy plac z fontanną oraz przyległym do niego skweru zieleni. 

3.4 Remont zakłada demontaż istniejących schodów i wykonanie trzech biegów, dwóch 

bocznych po śladzie istniejących oraz środkowego głównego o zmienionym biegu. 

Biegi należy wykonać z kostki betonowej natomiast balustradę ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. 

3.5 Załącznikiem do przetargu będzie inwentaryzacja stanu istniejącego. 

3.6 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności zgodnie z:  

a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1332 z późn. zm.),  

b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),  

c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

d. innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

3.7 Zakres zamówienia obejmuje: 

a.  wykonanie projektu budowlanego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w 

formie papierowego oryginału, 

b.  wykonanie kosztorysów inwestorskich dla całości prac – w ilości 1 kompletnego 

egzemplarza w formie papierowego oryginału, 

mailto:olesno.opo@gminy.pl
mailto:zamowienia@olesno.pl
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c.  wykonanie przedmiarów robót dla całości prac – w ilości 1 kompletnego 

egzemplarza w formie papierowego oryginału, 

d.  wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, 

e.  wykonanie wizualizacji w celu zatwierdzenia przez zamawiającego doboru 

materiałów i ich kolorystyki   

f.  uzyskanie w przypadku konieczności wymaganych przepisami Prawa 

budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, 

warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących 

przepisów, niezbędnych ekspertyz, wypisów, wyrysów, uzgodnień, warunków 

przyłączeń, ocen, badań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji 

i udzielającej pozwolenia na budowę; 

3.8 Powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej 

(papierowej) , w ilościach wskazanych w pkt. a-f oraz na nośniku elektronicznym (w 

formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością 

wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, 

dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.). 

3.9 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji 

inwestycji oraz na etapie przetargu wyłaniającego wykonawcę. 

3.10 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności zgodnie z: a. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), b. 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462), c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).  

3.11 Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).  

3.12 Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i 

wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i 

technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty 

budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii.  

3.13 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w 

procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu 

nieograniczonego. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie 

występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów 

materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być 

tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby 

nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji 

konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W 

takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy 

typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny.  
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3.14 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między 

poszczególnymi branżami.  

3.15 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.16 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.17 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.18 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3.19 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.  29 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

3.20 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.21 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na 

Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

3.22 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że  proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Kod CPV: 

71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania  umowy do 

dnia 28.05.2018 r. 

 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu  

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

§ 5a. Podstawy wykluczenia 
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5a 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku 

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp.  

5a 2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp 

5a 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5a 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie punktu powyżej 

5a 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

6.1.  W związku z brakiem postawienia warunków w zakresie o którym mowa w art. 

22 ust. 1b ustawy, Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.  

6.2.  Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania. 

 

6.3.  Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja): 

6.3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.3.2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6.3.3 Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  

 

6.4.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne  z treścią załącznika nr 4; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
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z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Uwaga!!! 

Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.4. 

 

 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

7.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących  form określonych poniżej. 

7.2 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu „Oferta” numer faksu lub adres 

e-mail, na które Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w 

formie faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W 

przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu oświadczenie, w 

którym poda numer faksu  lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) 

wskazanego numeru faksu lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie podać zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający 

będzie mógł kierować korespondencję w formie faksowej lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.   

7.3 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji 

Urzędu Miejskiego w  Oleśnie pok. nr 106 tel.  w godz. 7
30 

– 15
00

. 

b) w sprawie procedury przetargowej: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień 

publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 350 91 72 w 

godz. 7
30 

– 15
00

. 

 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium. 

(nie dotyczy) 

 

§ 9. Termin związania ofertą 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni 

kalendarzowych. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłożenie 

terminu związania z ofertą o dodatkowy, określony czas (jednakże nie dłuższy niż 

60 dni). 

 

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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10.2 Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści 

Specyfikacji. 

10.3 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.4 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich 

ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwanych dalej 

„rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, Wykonawca składa w oryginale. 

10.5 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.  

10.6 Wraz z ofertą  Wykonawca składa: 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 

- jeśli dotyczy - Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.   

- jeśli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu 

albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli 

osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub 

innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy.  

- jeśli dotyczy - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega 

Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

10.7 Wykonawca sporządza pisemną ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim 

w sposób czytelny i trwały. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony 

w języku innym niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

10.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w niniejszej Specyfikacji, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

10.9 Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafami osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika reprezentującego 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględnione.  

10.10Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

10.11Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
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składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w 

sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem 

kolejności numerowania stron oferty.  

10.12Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu (oryginale) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić  nazwę (firmę) i adres 

Wykonawcy (Wykonawców) – ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje: 

,,Oferta” z tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie 

wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 

zamawiającego. 

10.13Wymagania określone w pkt 10.9 – 10.11 nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

10.14Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

10.15Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji, a koperta dodatkowo musi 

być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie 

otwarta w pierwszej kolejności. 

10.16Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu. 

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do 

dnia 20.04.2018 r., godz. 09:30  

 

11.2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o 

godz. 10:00 dnia 20.04.2018 r. 

11.4 Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert 

poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. 

11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie 

internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/ (zakładka Zamówienia Publiczne) 

informacje dotyczące:  

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

- ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
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§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

12.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich 

złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz  koszty wykonania 

zamówienia, wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zmówienia i 

jej załączników, postanowień projektu umowy oraz informacji i wyjaśnień 

uzyskanych od Zamawiającego. 

12.3 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

12.4 W przypadku wystąpienia omyłki w ofercie, Zamawiający poprawia je zgodnie z 

art. 87 ust. 2 Pzp. 

12.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12.6 Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki w terminie 

3 dni od doręczenia informacji o jej dokonaniu. W takim przypadku Zamawiający 

odrzuci ofertę.  

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

13.1. Kryteria oceny ofert:   

cena (60 % - maksymalnie 60 pkt)  

doświadczenie głównego projektanta (40 % - maksymalnie 40 pkt) 

13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z 

najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie 

obliczony wg. następującego wzoru. 

Suma punktów = Cena + Doświadczenie głównego projektanta 

 

Cena  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według 

następującego wzoru 

gdzie:  

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100 ,  

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku. 

 

Doświadczenie głównego projektanta  

Kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” będzie rozpatrywane na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.   

Znaczenia kryterium – 40 %.  

Jeśli Wykonawca wskaże do pełnienia funkcji projektanta w branży konstrukcyjno - 

budowlanej osobę posiadającą doświadczenie zawodowe, w realizacji zadań, od 

rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru 

lub równoważny dokument), obejmujących prace projektowe w zakresie budowy, 

przebudowy, lub remontów budynków na stanowisku: głównego projektanta, 

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 
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1) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 2 zadań* – 10 pkt 

2) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 3 zadań *– 20 pkt 

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 4 zadań* – 30 pkt 

3) doświadczenie zawodowe projektanta polegające na wykonaniu 5 i więcej zadań* – 

40 pkt 

 

Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni części dotyczącej doświadczenia 

głównego projektanta Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium. 

  

13.3.  Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po 

przecinku. 

 

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne;  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 

zapytania o cenę;  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                    

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 

informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

13.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (jeśli 

dotyczy) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 

zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców 

(Pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w 

imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności. 

13.7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 

terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o 

wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

13.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(nie dotyczy) 
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§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 

wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

16.1 Wzór umowy stanowi załącznik do siwz. 

 

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

17.1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.  

17.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

17.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 

17.4  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

17.5 W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) odrzucenia oferty odwołującego,  

d) opisu przedmiotu zamówienia,  

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.6 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.   

17.7 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. 

17.8 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 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

17.9 Odwołanie wnosi się:  

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób,  

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień 

SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,  

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się  w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

17.10 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

17.11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

17.12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem 

 

§ 18. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

(nie dotyczy) 

 

§ 19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych 

19.1  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 

złotych polskich. 

 

Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

4. Projekt umowy 

 

Zatwierdził: 

 

Burmistrz Olesna 

 

Sylwester Lewicki 


