
P/2021/01              Lublin, dnia  10.11.2021 r.

S P E C Y F I K A C J A       W A R U N K Ó W       Z A M Ó W I E N I A
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy z możliwością negocjacji

USŁUGA POLEGAJĄCA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA:
- BUDOWĘ  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA OSIEDLU FELIN, NA DZIAŁKACH NR 37/12, 38/11, 42/8,

43/2, 44/11, 50/2, ARK. 5, OBR.11 – DZIESIĄTA WIEŚ W LUBLINIE

- BUDOWĘ TYMCZASOWEJ DROGI DLA CELÓW BUDOWLANYCH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI Z UL. ZYGMUNTA AUGUSTA DO PÓŁNOCNEJ GRANICY DZIAŁKI NR  37/13, OBR.11,
ARK.5 - DZIESIĄTA WIEŚ 

ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUBLIN

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

NIP 9462575811

w imieniu której działa:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

20 - 112 Lublin, ul. Grodzka 12

telefon: (81) 53-712-00 fax.: (81) 53-712-01

e-mail: ti@znk-lublin.pl www.znk-lublin.pl

Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy): znk_lublin

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem o  udzielenie
zamówienia

Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem o udzielenie  zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  www.znk-
lublin.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129) [zwanej dalej także „pzp”].

4.  Informacja,  czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej  oferty z  możliwością
prowadzenia negocjacji
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1. Zamawiający  przewiduje  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia
negocjacji.

2. Negocjacje treści ofert:

 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ

 dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert

 mają charakter poufny

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji:

 może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy nie
mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach)

 w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a
także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia
treści ofert

 informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza
ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania
ofert dodatkowych)

4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści
oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.

5. Oferta  dodatkowa  nie  może  być  mniej  korzystna  w  żadnym  z  kryteriów  oceny  ofert
wskazanych  w zaproszeniu  do negocjacji  niż  oferta złożona  w odpowiedzi  na ogłoszenie  o
zamówieniu.

6. Oferta  przestaje  wiązać  Wykonawcę  w  zakresie,  w  jakim  złoży  on  ofertę  dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji.

7. Oferta  dodatkowa,  która  jest  mniej  korzystna  w  którymkolwiek  z  kryteriów  oceny  ofert
wskazanych  w zaproszeniu  do negocjacji  niż  oferta złożona  w odpowiedzi  na ogłoszenie  o
zamówieniu, podlega odrzuceniu.

8. Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi
do negocjacji ofert.

10. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej
oferty  spośród  niepodlegających  odrzuceniu  ofert  złożonych  w odpowiedzi  na  ogłoszenie  o
zamówieniu.

11. Wymagania  dotyczące  sporządzania  i  przekazywania  oferty  określone  w niniejszej  SWZ
mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej na:
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- budowę budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, na działkach nr 37/12, 38/11, 42/8, 43/2, 44/11,
50/2,  ark.  5,  obr.11  –  Dziesiąta  Wieś  w Lublinie wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  zewnętrzną  i
zagospodarowaniem terenu

-  budowę  tymczasowej  drogi  dla  celów budowlanych  na  odcinku  od skrzyżowania  ul.  Królowej
Jadwigi z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 37/13 (obr. 11, ark. 5)

oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w poniższych etapach:

5.1 Etap I – Wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budowy budynków wraz z
niezbędnym zagospodarowaniem terenu,

5.2 Etap II  

5.2.1. Wykonanie części projektu budowlanego składającej się z:

 projektu zagospodarowania terenu

 projektu architektoniczno-budowlanego 

wraz  z  wszelkimi  dokumentami,  uzgodnieniami  i  decyzjami  niezbędnymi  do  otrzymania  decyzji
pozwolenia na budowę. 

Przedmiotowy projekt należy wykonać na podstawie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej.

5.2.2. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

5.3 Etap III – Wykonanie części projektu budowlanego składającej się z projektu technicznego ze
stopniem uszczegółowienia jak w projekcie wykonawczym.

5.4 Etap IV – Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas wykonywania robót
budowlanych,  realizowanych  na  podstawie  wykonanego  projektu  budowlanego  zamierzenia
inwestycyjnego w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane  od  dnia  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  dnia  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie.

Zamawiający wymaga aby nadzór autorski w poszczególnych branżach pełniony był przez autorów
projektów branżowych.

Szczegółowy  zakres  prac  projektowych  zawarty  jest  w  odrębnym  opracowaniu  „Opis
przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 1 do SWZ.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV): 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.

6. Termin wykonania zamówienia

6.1 Wykonawca zobowiązany  jest  przedstawić  koncepcję  o  której  mowa  w pkt.  5.1  w terminie
1 miesiąca od daty podpisania umowy.

6.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt. 5.2.1
tj.: 

 projekt zagospodarowania terenu

 oddzielne projekty architektoniczno-budowlane budynków 

z  wszelkimi  dokumentami,  uzgodnieniami  i  decyzjami  niezbędnymi  do  otrzymania  decyzji
pozwolenia na budowę – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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6.3 Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  zamówienia  o  którym  mowa  w  pkt.  5.3
tj. projekty  techniczne  wraz  z  pozostałymi  wymaganymi  opracowaniami  i  kosztorysami
inwestorskimi  -  8  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy.  Jest  to  również  ostateczny  termin
dostarczenia uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę o którym mowa w pkt. 5.2.2.

6.4 Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  zamówienia  o  którym  mowa  w  pkt.  5.4
(pełnienie  nadzoru  autorskiego)  od  dnia  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  dnia  uzyskania
pozwolenia na użytkowanie zadania inwestycyjnego.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 2a do
SWZ.

8.  Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których  Zamawiający
będzie komunikował się z  Wykonawcami,  oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP ma dostęp  do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji  przekazywanych  przy ich użyciu zostały
opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

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

5. Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  do:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych,  cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania
tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie
potwierdzenie  dostarczenia  wiadomości  zawierającej  dokument/informację  z  serwera
pocztowego Zamawiającego.

7. Zamawiający przekaże link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  z  zakładki  Postępowania  na
miniPortalu.

8. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz
załączniki  do  oferty),  cyfrowych  odwzorowań  dokumentów  oraz  przekazywanie  informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i  Wykonawcy  posługują  się  numerem
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ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, e-mail: ti@znk-lublin.pl.

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania  w/w  dokumentów
elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na
adres email ti@znk-lublin.pl. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji
elektronicznej  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  lub konkursie  (Dz.U.  z
2020 r., poz. 2452).

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

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Halina Podlaszewska – kierownik Działu Inwestycji i Remontów ZNK

Andrzej Mazur – projektant w Dziale Inwestycji i Remontów ZNK 

e-mail: ti@znk-lublin.pl

10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.12.2021 r.,
przy  czym  pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin
składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  wymaga  złożenia  przez
Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów
danych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia  2012 r.  w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów
teleinformatycznych.  Zamawiający  rekomenduje  .pdf  oraz  .zip,  .7z  (formaty  poddające  dane
kompresji).  Dokumenty należy opatrzyć  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić
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2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  

3. Sposób złożenia  oferty,  w tym zaszyfrowania  oferty został  opisany w Instrukcji  użytkownika
dostępnej na miniPortalu.

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie  wszystkie  dokumenty oferty  –  każdy z nich  podpisany  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Następnie  z  tego  folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

5. Wszelkie  informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy z dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,  powinny zostać złożone w osobnym
pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  „Załącznik  stanowiący  tajemnicę
przedsiębiorstwa”  a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego  pliku  archiwum  (ZIP).  Wykonawca  zobowiązany  jest,  wraz  z  przekazaniem  tych
informacji,  wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.  11 ust.  2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji.  Zaleca się,  aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji  jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez  Wykonawcę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  bez  uzasadnienia,  będzie  traktowane  jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w
celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3
pzp.

6. Do przygotowania  oferty  zaleca się  wykorzystanie  Formularza Oferty,  którego wzór  stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego  wzoru,  w  treści  oferty  należy  zamieścić  wszystkie  informacje  wymagane  w
Formularzu Ofertowym.

7. Do oferty należy dołączyć:

1.1. W celu potwierdzenia,  że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest  umocowana do jego
reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

1.2. Jeżeli  w imieniu Wykonawcy działa osoba,  której  umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np.
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy);

1.3. Pełnomocnictwo  dla  pełnomocnika  do  reprezentowania  w  postępowaniu  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  -  dotyczy  ofert  składanych  przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1.4. Oświadczenie  Wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  –  wzór  oświadczenia  o  niepodleganiu  wykluczeniu  stanowi  Załącznik  nr  4 do
SWZ.  Oświadczenie  należy  złożyć  w  postaci  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie
zaszyfrować  wraz  z  plikami  stanowiącymi  ofertę.  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o
zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie  o  niepoleganiu  wykluczeniu  składa  każdy z
Wykonawców.  W przypadku powoływania  się na zasoby innych podmiotów oświadczenie  o
niepodleganiu wykluczeniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

1.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi  Załącznik nr 6 do
SWZ. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o spełnianiu
warunków  udziału  w  postępowaniu  podpisuje  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  jego
pełnomocnik w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
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1.6. Oświadczenie,  złożone  na  Formularzu  Oferty  (Załącznik  nr  3  do  SWZ),  z  którego  będzie
wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie;

1.7. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  swoje  zasoby  (Załącznik  nr  8 do  SWZ)  jeżeli
Wykonawca powołuje się na zasoby.

8. Do oferty można załączyć tabelę  Załącznik nr 7  do SWZ - jeżeli  Wykonawca chce uzyskać
punkty  w  kryterium  „Doświadczenie  zespołu”   do  oferty  musi  załączyć  tabelę  zgodnie  z
Załącznikiem nr 7 do SWZ zawierającą wytyczne zawarte w rozdziale 18. 

9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 7.1.,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego  odwzorowania  pełnomocnictwa  (sporządzonego  uprzednio  w  formie  pisemnej)
opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym,  poświadczającym  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej  dokonuje  mocodawca  lub  notariusz  (w  formie  elektronicznego  poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe
odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu
zgodności  z cechami lub kryteriami określonymi  w opisie  kryteriów oceny ofert  lub,  pomimo
złożenia  przedmiotowego  środka  dowodowego,  oferta  podlega  odrzuceniu  albo  zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.

12. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę  za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany lub wycofania
oferty  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Formularz  do
zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla  wykonawców  na  miniPortalu,  w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest
podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie  korespondencja  związana  z
postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2021 r., do godz. 10:00 .

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Identyfikator  potwierdzenia  złożenia  oferty  użytkownik  (Wykonawca)  zobaczy  na  ekranie
sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika.
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej
zmianie bądź wycofaniu oferty.
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6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert  może zmienić  lub wycofać ofertę za
pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  dostępnego  na  ePUAP  i
udostępnionego również na miniPortalu.  Sposób zmiany i  wycofania oferty został  opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

13. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r., o godzinie 11:00.

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

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

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:

1.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

1.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.

6. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

14. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu
popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowego,  o  którym  mowa  w  art.  258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust.  2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo
przeciwko  wiarygodności  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  270–277d  Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o ktoo rym mowa w art.  9 ust.  1 i  3 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o
skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt. 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli  Zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że
Wykonawca  zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji,  w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów, złożyli  odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  85  ust.  1  pzp,  doszło  do  zakłócenia
konkurencji  wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  Wykonawcy  lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie  konkurencji  może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

15. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

1.1.w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali  co najmniej  wielobranżową dokumentację
projektową,  tj.  projekt  budowlany  i  wykonawczy  obejmujący,  w  szczególności,  branżę
budowlaną,  konstrukcyjną,  elektryczną i sanitarną, której przedmiotem była budowa budynku
wielorodzinnego o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 z zagospodarowaniem terenu.  

Wykazane  przez  Wykonawcę  zadania  na  dzień  złożenia  ofert  powinny  być  wykonane,  tj.
zakończone np. protokołem odbioru, uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  mogą  spełnić  ten
warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
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1.2.dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych/uprawnieniach niezbędnym do
wykonania  zamówienia  publicznego,  tj.  dysponuje  i  skieruje  do realizacji  zamówienia  osoby
posiadające:

 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,

 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej,

 Uprawnienia  budowlane bez ograniczeń do projektowania  w specjalności  instalacyjnej  w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,

 Uprawnienia  budowlane bez ograniczeń do projektowania  w specjalności  instalacyjnej  w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 Uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  projektowania  w  specjalności  inżynieryjnej:
drogowej.

Osoby  skierowane  do  realizacji  zamówienia  winny  posiadać  uprawnienia  budowlane  do
projektowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r.  poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  które zostały
wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów.  Zgodnie  z  art.  12a  ustawy  Prawo
budowlane  samodzielne funkcje  techniczne w budownictwie,  określone w art.  12 ust.  1  ustawy
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.  Regulację odrębną stanowią  przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j.:  Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) oraz przynależeć do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby.

2. Udostępnianie zasobów. 

2.1 Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków
prawnych. 

2.2  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli  podmioty  te  wykonują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są
wymagane. 

2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostępniających zasoby,
składa  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu  do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  8 do  SWZ,  na  potrzeby
realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2.3, potwierdza, że
stosunek  łączący  Wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje  rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

c)  czy i  w jakim zakresie podmiot  udostępniający zasoby,  na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane
zdolności dotyczą. 

2.5 Zamawiający  ocenia,  czy udostępniane  Wykonawcy przez podmioty  udostępniające  zasoby
zdolności  techniczne lub  zawodowe lub ich sytuacja  finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają  na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie
zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  które  zostały  przewidziane  względem
Wykonawcy. 

2.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę  poniesioną  przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

2.7  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu
udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.8 Wykonawca nie może,  po upływie  terminu składania  ofert,  powoływać  się na zdolności  lub
sytuację  podmiotów udostępniających  zasoby,  jeżeli  na etapie  składania  ofert  nie polegał  on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

3.1  Wykonawcy  mogą  wspólnie  (np.  konsorcjum,  spółka  cywilna)  ubiegać  się  o  udzielenie
zamówienia.  Wówczas  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 

3.2  Zamawiający  nie  może wymagać  od  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.

3.3  Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.4  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą polegać  na
zdolnościach  tych  z  Wykonawców,  którzy  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji
których te zdolności są wymagane. 

3.5 W przypadku,  o którym mowa w pkt  3.4 Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się o udzielenie
zamówienia wypełniają na formularzu ofertowym pkt 7, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

3.6  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Regulacje dotyczące podwykonawstwa. 

4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.2 W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

4.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których
mowa  w  art.  108  ust.  1  ustawy  Pzp.  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4
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do SWZ, lub podmiotowe środki  dowodowe  dotyczące tego podwykonawcy,  o których mowa w
Rozdziale 16 pkt 1.1. 

4.4  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  4.3,  jeżeli  wobec  podwykonawcy  zachodzą  podstawy
wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby Wykonawca w terminie  określonym przez Zamawiającego
zastąpił  tego podwykonawcę  pod  rygorem  niedopuszczenia  podwykonawcy  do realizacji  części
zamówienia. 

4.5  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca jest  obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

4.6  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

16. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający wezwie  Wykonawcę,  którego oferta zostanie najwyżej  oceniona,  do złożenia  w
wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż 5 dni  od dnia wezwania,  następujących podmiotowych
środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji  zawartych we wstępnym oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu,  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego  w  Rozdz.  14  SWZ (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  5 do  SWZ).  W
przypadku wspólnego ubiegania  się o zamówienie  przez Wykonawców,  oświadczenie  to składa
każdy z Wykonawców,

1.2. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,  na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych/uprawnień  niezbędnych  do  wykonania
zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ, z
załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez te osoby.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. W przypadku gdy podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1, został sporządzony
jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  poświadczającym  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z
dokumentem  w  postaci  papierowej.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z
dokumentem  w  postaci  papierowej,  dokonuje  odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawca  wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,  w zakresie podmiotowych środków dowodowych,  które
każdego z nich dotyczą.

17. Sposób obliczenia ceny
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1. Wykonawca  poda  cenę  oferty  w  Formularzu  Ofertowym  sporządzonym  według  wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od
towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą
dla przedmiotu zamówienia,  obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli
nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 pzp w związku
z art. 223 ust. 2 pkt. 3 pzp).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający  oceni  i  porówna  jedynie  te  Oferty,  które  nie  zostaną  odrzucone  oraz  gdy
Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

2. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi
kryteriami:

2.1 A - Oferowana cena – 79 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.  Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

                                    najniższa cena

A = ───────────  x 100 pkt x waga kryterium

                                 cena badanej oferty

2.2 B – Doświadczenie zespołu – 21 %

W powyższym kryterium ocena ofert będzie dokonana w oparciu o dokument „Wykaz personelu” –
Załącznik nr  7,  opisujący  doświadczenie  kluczowego personelu  Wykonawcy,  ze szczególnym
uwzględnieniem projektów, które były realizowane przez wskazane osoby wspólnie (jako członków
zespołu).

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady:

Zamawiający uwzględni  w ocenie projekty,  w których równocześnie brały udział  co najmniej  3
spośród  osób  proponowanych  jako  personel  kluczowy.  Udział  każdej  z  osób  w  każdym  z
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projektów  zostanie  zaznaczony  w  poniższej  tabeli  (z  liczbą  kolumn  odpowiadającą  liczbie
projektów, na które powołuje się Wykonawca):

Lp. Imię i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe,

uprawnienia

Zrealizowane projekty (w których udział brały co najmniej 3 osoby
wymienione w pkt. 15 ust 1.2 SWZ)

………………. …………………….. ……………………

[adres, inwestor, rok] [adres, inwestor, rok] [adres, inwestor, rok]

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

W kolumnie 4, 5, 6 Wykonawca wstawi znak „X” w wierszu z nazwiskiem osoby, która brała udział
w danym, zrealizowanym projekcie.

W ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” Zamawiający przydzieli ilość punktów za wskazanie
projektów przy wykonywaniu których brały udział co najmniej 3 osoby kluczowego personelu:

1 projekt – 7 punktów

2 projekty – 14 punktów

3 projekty – 21 punktów.

3. Każdy  Wykonawca  będzie  oceniany  w  danym  kryterium  w  skali  od  0  do  100  punktów
pomnożonych  przez  wagę  kryterium.  Łączna  ilość  punktów otrzymanych  przez  Wykonawcę
będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:    Y = A+B

4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Jeżeli  nie  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.  Wykonawcy,  składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert  lub  innych  składanych  dokumentów  lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

7. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 685) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza
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do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:

8.1. poinformowania Zamawiającego,  że wybór  jego oferty będzie prowadził  do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;

8.2.   wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;

8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie
do  złożenia  oferty  dodatkowej,  złoży  taką  ofertę  zawierającą  nową,  niższą  cenę,  ocenie
podlegać  będzie  oferta  Wykonawcy  złożona  w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  z
uwzględnieniem zmiany ceny wynikającej z oferty dodatkowej. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

11. Jeżeli  termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
pzp,  w  terminie  nie  krótszym  niż 5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający  może  zawrzeć umowę w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.

3. Wykonawca,  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią  Załącznik
nr 2 i Załącznik nr 2a do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej
oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu  umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z  przepisami  ustawy  czynność Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa  Krajowej  Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego  przysługuje  skarga  do  sądu.  Skargę  wnosi  się do  Sądu  Okręgowego  w
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” pzp.

21. Opis części zamówienia

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. Podział zamówienia na poszczególne
części spowodowałby wydłużenie czasu realizacji  zadania oraz mógłby spowodować zagrożenie
integralności całego projektu. Postępowanie prowadzone jest poniżej progów UE i z doświadczenia
Zamawiającego wynika, że w takich zamówieniach biorą udział małe i średnie przedsiębiorstwa.

22. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć  ofertę

Nie dotyczy.

23. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

24. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

25. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp

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

26. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
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27. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
pzp

Nie dotyczy.

28. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie wymaga ale zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

Wszystkie  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  prowadzone  będą  w  PLN.  Nie
dopuszcza się walut obcych.

30. Informacja dotycząca zwrotu kosztów w postępowaniu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

31. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
w zakresie przedmiotu zamówienia.

32. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

33. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

34. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty

Zamawiający  nie  dopuszcza  złożenia  ofert  w  postaci  katalogów elektronicznych  lub  dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.

35. Informacja  dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wygrywający przetarg zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości  5 %  ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie  wnoszone  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu  powinno  stanowić  równowartość
określonej w pkt.1 kwoty pieniężnej.

3. Wykonawca winien wybrać formę wniesienia zabezpieczenia i określić ją we wzorze umowy. W
trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w pkt. 2. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być dokonane przed podpisaniem umowy.

5. Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  konto  Zamawiającego
(Zarząd Nieruchomości  Komunalnych,  ul.  Grodzka 12,  20-612 Lublin)  w Banku PEKAO S.A.  V
Oddział w Lublinie, ul. Królewska 1, rachunek nr  60 1240 1503 1111 0010 0132 4894.

Natomiast zabezpieczenie wnoszone w formie niepieniężnej  należy złożyć  do depozytu w kasie
Zamawiającego.

6. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno zawierać lub być opatrzone
stosownymi dokumentami zawierającymi: bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej kwoty z
tytułu roszczeń, płatności kar, odszkodowań, oznaczenie stron, wskazanie płatności na pierwsze
wezwanie bez dodatkowych obostrzeń.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca
je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono
przechowywane,  pomniejszonymi  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj.
od  dnia  protokolarnego  przekazania  ostatniego  Opracowania  Przedmiotu  zamówienia  i  uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  (równa  30  %
wysokości zabezpieczenia) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

UWAGA!  Na podstawie art.  558 Kodeksu cywilnego Zamawiający wspólnie z  Wykonawcą
rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy.
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

36. Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy na dokumentację projektową

Załącznik nr 2a – Projektowane postanowienia umowy o nadzór autorski

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym 
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 – Wykaz personelu
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Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 9 – Wzór Formularza oferty dodatkowej

Załącznik nr 10 –- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Strona 19 z 19


	S P E C Y F I K A C J A W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy z możliwością negocjacji
	Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
	- budowę budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, na działkach nr 37/12, 38/11, 42/8, 43/2, 44/11, 50/2, ark. 5, obr.11 – Dziesiąta Wieś w Lublinie
	oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

