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 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, o wartości mniejszej niż progi unijne,  prowadzonym przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu, zwane dalej „zamawiającym”, na podstawie ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” 

na 

usługę wykonania kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 48 z kotłownią modułową dla dwóch budynków wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu, dz. Nr 5654/296, jedn. ewid. Wałcz – Miasto (wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz usługa pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót 
budowlanych. 

 
 

 

 

              

 

             

     Sporządził : 
 
    Grzegorz Paluszkiewicz 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wałcz, dnia  3 stycznia 2023 r 

 

 

 

mailto:tbswalcz@tbswalcz.pl
http://www.tbswalcz.pl/


 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
78-600 Wałcz    ul. Budowlanych 9/2 
tel./fax (67) 258 50 53   
REGON: 330977966  NIP: 765-15-10-295 
KRS 0000058669 
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl  www.tbswalcz.pl 
 

II. 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
https://walcztbs.pl/przetargi 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

Tryb podstawowy, w którym zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji.  
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 
Usługa wykonania kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 48 z kotłownią modułową dla dwóch budynków wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu, dz. Nr 5654/296, jedn. ewid. Wałcz – Miasto (wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz usługa pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:   
     a) opracowanie koncepcji budynków i zagospodarowania terenu,  
     b) opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż, niezbędnych do uzyskania decyzji o 
         pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zgodny 

         z zapisami miejscowego planu zagospodarowania . 
     c) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, informacji BIOZ, specyfikacji 
         technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
     d) przedłożenie opracowanych projektów budowlanych wszystkich branż, projektów 
         wykonawczych wszystkich branż i opracowań towarzyszących, przed złożeniem ich wraz 
         z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę Zamawiającemu do zatwierdzenia 
         ostatecznej wersji dokumentacji projektowej,  
     e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
     f) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wszystkich branż,  
     g) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją/ami wykonywaną/ymi na   podstawie 
opracowanej/ych dokumentacji projektowej/ych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) dalej „prawo budowlane” oraz inne czynności określone 
wymaganiami Zamawiającego polegający na bieżącym rozwiązywaniu problemów i wątpliwości projektowych. 
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3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje  
1) dwa budynki mieszkalne o łącznej liczbie mieszkań do 48 z kotłownią modułową dla dwóch budynków w tym: 

a) w każdym z budynków – 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych o powierzchni od 
 40 m2-65 m2 każde, 
b)  w każdym z budynków – 22 mieszkania, w tym 6 mieszkań jednopokojowych od 28 m2 do 40 m2, 10 mieszkań 
dwupokojowych o powierzchni od 40 m2 do 50m2 i 6 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od 50 m2 do 65 
m2. 

      c) w ramach miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy zaprojektować 
      miejsca parkingowe w ilości równej ilości mieszkań w obu budynkach. 

d) Ogrodzenie działki nr 5654/296, 
e) Wyposażenie budynku w windę wewnętrzną (po jednej na budynek) . 
f) wyposażenie w kotłownie modułową dla dwóch budynków zasilaną z sieci gazowej, 
g) zagospodarowanie terenów przyległych (drogi, chodniki, śmietniki, oświetlenie  
      terenu, plac zabaw, ciągi piesze, drogi dojazdowe, miejsce gromadzenia odpadów, 
      miejsca na stojaki rowerowe). 
h) instalacje w obrębie budynków: wodociągowa, kanalizacyjna, CWU, gazowa, C.O. wody hydrantowej 

,odgromowa, oświetlenia i oświetlenia awaryjnego, elektryczna, teletechniczna, domofonowa, wentylacji. 
i) przebudowa istniejącej linii energetycznej – usunięcie kolizji z projektowanymi obiektami, 
j) wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami, 
k) kondygnacja podziemna: piwnice lokatorskie. 
l) wykorzystanie istniejącej zieleni wysokiej i krzewów.  
m) W zakresie dodatkowej zieleni należy przyjąć wyłącznie trawniki w niezbędnej ilości. 

 
4. Skład dokumentacji projektowej : 

1) Projekt budowlano – wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji 
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

2) Kompleksowa dokumentacja projektowa winna zawierać następujące branże: 
a) architektoniczną 
b) konstrukcyjną 
c) instalacyjną 
d) projekt drogowy( zjazd, dojazd, miejsca parkingowe) 
e) zagospodarowanie działki z projektem i wykonaniem zjazdu, przyłączeniami kanalizacyjnymi, gazowym, 

elektrycznym, wodociągowym, dojściami, dojazdem, miejscami postojowymi, placem zabaw i miejscem 
gromadzenia odpadów. 

f) inne instalacje niezbędne do realizacji inwestycji – zgodnie z warunkami technicznymi. 
3) Projekty wykonawcze dla następujących branż: 

 
3. 1 Branża architektoniczno- budowlana- 5 egzemplarzy 
a) projekt architektury z kolorystyką elewacji 
b) projekt konstrukcji z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi(szczegóły) 
c) projekt detali architektonicznych 
d) projekt małej architektury 
e) projekt robót drogowych 
f) projekt zagospodarowania  wraz z uzgodnieniami branżowymi obejmującymi miejsca postojowe (min 1 na 

mieszkanie), drogi wewnętrzne dojazdowe, ciągi komunikacyjne. 
 3. 2 Branża instalacyjna – 5 egzemplarzy  

a) projekt przyłącza wodociągowego 
b) projekt przyłącza kanalizacyjnego 
c) projekt przyłącza gazowego 
d) projekt odwodnienia budynku 
e) projekt wew. Instalacji wodociągowej i wody hydrantowej 
f) projekt wew. Instalacji kanalizacyjnej 



g) projekt wew. Instalacji gazowej 
h) projekt instalacji C.O. 
i) projekt wentylacji 

 
 3. 3 Branża elektryczna – 5 egzemplarzy 

a) projekt przyłącza elektroenergetycznego( umowa przyłączeniowa) 
b) projekt instalacji oświetlenia i gniazd mieszkań oraz części wspólnej wraz z  
c) instalacją oświetlenia awaryjnego. 
d) projekt oświetlenia terenu i miejsc parkingowych. 
e) projekt instalacji odgromowej. 
f) projekt instalacji niskoprądowych(teletechnicznych, sieci komputerowej) 
g) Projekt musi spełniać wymagania dotyczące zabezpieczenia P-Poż. 

 
4) Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże powiązane z dokumentacją techniczną,, zawierające opis 

robót budowlanych w kolejności ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 
z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót, nakładów rzeczowych. - 2 
egzemplarze. 

5) Kosztorysy inwestorskie opracowane dla poszczególnych branż zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) STWiORB obejmująca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i użytego 
sprzętu. – 2 egzemplarze dla poszczególnych branż. 

7) Informacja dotycząca BIOZ – 2 egzemplarze 
8) Certyfikat energetyczny 
9) Opracowania związane z przeprojektowaniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku kolizji 

z projektowanym obiektem. 
5.  Wykonawca zobowiązany jest: 

5.1. Uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia pozwolenia i decyzje potrzebne do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

5.2. Uzyskać mapy do celów projektowych w skali 1:500 – wg wymogów Wydziału Architektury 
Starostwa Powiatowego w Wałczu. 

5.3. Wykonać inne prace niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym badania geologiczne 
i geotechniczne. 

5.4. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektową. Pełnienie nadzoru autorskiego następować 
będzie w ramach cyklicznych narad roboczych, których częstotliwość uzależniona będzie od tempa 
realizacji robót budowlanych. O potrzebie uczestnictwa w naradzie, w tym o pożądanym składzie 
zespołu projektowego oraz celu pobytu, Zamawiający będzie informował Wykonawcę, co najmniej 
72 godzinnym wyprzedzeniem. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany 
będzie do:  
 
 

a) uzupełniania lub dokonywania drobnych zmian dokumentacji budowlano-wykonawczej, przy czym ustala się, że 

opracowywanie dokumentacji zamiennej, jako odrębnych opracowań, w szczególności dotyczących zmian istotnych (w 

rozumieniu prawa budowlanego) nie wchodzi w zakres nadzoru autorskiego i realizowane będzie na podstawie odrębnych 

zleceń; 

b)  wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót; 

c)  udziału w naradach technicznych (według potrzeb). 

d) współpracy z wykonawcą robót przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej;  

 

 
6. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) w swej treści nie może wskazywać poprzez nazwę, opis, 



znak towarowy patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę itp. na użycie konkretnych produktów, materiałów, maszyn, urządzeń itp. 

 
7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
 

8. Sposób wykonywania zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego). 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

10. Powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest charakter przedmiotu zamówienia oraz sposób jego 
wykonania.  

 

Ponadto dokonanie podziału zamówienia groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia oraz potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 
części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.  

 

V.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie etapami: 
- Etap I – przedstawienie koncepcji, stanowiącej wstępną wizualizację projektowanej inwestycji – 90 dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy z Zamawiającym. 

- Etap II – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i złożenie jej do Starostwa Powiatowego w 

Wałczu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 180 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez 

Zamawiającego wstępnej koncepcji. 

- Etap III- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze wszelkimi 

wymaganymi pozwoleniami i decyzjami, w tym decyzją- pozwoleniem na budowę najpóźniej 60 dni kalendarzowych po 

uzyskaniu ostatniej z tych decyzji. Ostateczny termin wykonania zamówienia nie może nastąpić później niż dnia 

31.10.2023 r. 

 

VI. 
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 umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zamieszczone zostaną w  załącznik nr 3 do SWZ 
 

 

 

 



 

VII. 
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku 

załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany 

jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz wymiana informacji odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, 

zwanej dalej „Platformą”, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : tbswalcz@tbswalcz.pl (nie dotyczy składania 

ofert). 

5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
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6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie ani logowania. 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat 

zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz 

informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 

„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, 

zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również 

dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z 

„Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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.2020.2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415). 

11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

12. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, 

podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  informacji,  oświadczeń  lub 
 

 

 

 

 

 



dokumentów, przekazywanych postępowaniu za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się 

datę ich przekazania na Platformę. 

13. W przypadku korzystania z poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentów lub innych 

informacji przyjmuje się moment ich pojawienia się w systemie teleinformatycznym (serwerze) 

odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia ich przez serwer 

odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty). 

14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022.1233 t.j.) Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy 

(https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu) 

17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 

użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 

32/77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

18. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako 

załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie 

będą miały bezpośredniego zastosowania. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
https://ezamowienia.gov.pl/


19. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w 

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 

− w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), 

− lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści 

„Formularza do komunikacji”). 

20. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane 

należy podpisać podpisem zewnętrznym. 

21. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. 

22. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

23. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ……………………. 

 
 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W zakresie zagadnień proceduralnych: 
Grzegorz Paluszkiewicz 
tel. 504-100-155 

2. W zakresie zagadnień technicznych:  
Paweł Krenca 
tel. 67 258 50 53 
 
 
 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 9 lutego 2023 r.  

 

 

 

 

 



X. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, 

2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający w oparciu o art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy, wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w postaci: 

 

a) Jednostka projektowa jest autorem co najmniej 4 projektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1900 m2 

w okresie ostatnich 5 lat. 

b) Posiada kwalifikacje wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne oraz Rozporządzenia 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia. Wykonawca do realizacji 

zamówienia wykaże, że dysponuje : 

 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej 

 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

 1 osobę posiadającą przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności inżynieryjnej drogowej. 

c) Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności 
wymienione w rozumieniu ww. rozporządzenia. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wskazanie jednej osoby, 
która będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach.   

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w 
postępowaniu określonych w pkt 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania. 

 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
Aby potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) o charakterze sporządzania kompleksowej 

dokumentacji projektowej budynku wraz z instalacjami o kubaturze min. 1900 m2 (zgodnie z załącznikiem nr 4 do 



SWZ); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć  

jeden wspólny wykaz.  

2) dowody określające czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty. 

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie należy załączyć  jeden wspólny wykaz.  

4) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z 
załącznikiem nr 7 do SWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie należy złożyć  jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego,  jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SWZ) 

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.  Oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/. 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby spowoduje 

 

odrzucenie wszystkich ofert. 

3. Złożenie oferty wariantowej skutkuje jej odrzuceniem. 

 

4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


5. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. 2021.1797 t.j.) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy. Ofertę podpisuje osoba/-y 

upoważniona/-e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z 

tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę 

należy złożyć na wzorze „Formularza oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Ponadto do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania – wg Załącznika nr 2 do SWZ 

2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia – wg Załącznika nr 5 do 

SWZ 

 3)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów – wg Załącznika nr 6 do SWZ – dotyczy Wykonawców, którzy polegają na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 

4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa 

pełnomocnik; 

5) 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; 

6) Wykaz wykonanych usług wg Załącznika nr 4 do SWZ. 
 

                       



7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż 

ofertę/wniosek” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie 

dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść”, służące 

do dodawania plików. Wykonawca dodaje uprzednio pobrany, wypełniony i podpisany 

„Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu 

(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”), Wykonawca dodaje 

pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W przypadku braku 

podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, jednakże zostaną one 

przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu. Szczegółowe informacje, jak podpisywać 

dokumenty podpisem kwalifikowanym znajdują się w instrukcji podpisywania znajdującej się w 

Centrum pomocy na Platformie (https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/); 

9. W przypadku pozytywnego zakończeniu procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajdować się będzie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w 

zakładce „Oferty/Wnioski”. 

10. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę”. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia (Wykonawca 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/


zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą 

przedsiębiorstwa). 

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022.1233 t.j.) lub odrębnych przepisów, informacje 

te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

informacje. 

14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 

to 250 MB. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku 

„Wycofaj ofertę”. 

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 

wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy 

użyć formatu XAdES. 

17. W przypadku,  gdy podmiotowe środki   dowodowe  oraz inne dokumenty i 

oświadczenia, w   tym  zobowiązanie podmiotu udostępniającego  zasoby lub 

pełnomocnictwa, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

 opatrzone  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem 

zaufanym lub   podpisem osobistym,  poświadczające zgodność  cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

18. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 17 dokonać może notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 
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- w przypadku oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

19. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią 

wszystkich dokumentów składających się na SWZ, którą należy 

odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami wnoszonymi 

przez Zamawiającego i zamieszczonymi na Platformie. 

20. W przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do powyższej 

instrukcji (w szczególności niewyodrębnienie informacji zastrzeżonych 

jako tajemnica przedsiębiorstwa do osobnego pliku lub nieoznaczenie 

takiego pliku jako „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”) 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

tego braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji podczas 

udostępniania złożonych ofert w trybie art. 74 ustawy Pzp. 

21. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

22. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub 

nieterminowe złożenie oferty. 

24. Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy 

żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil 

Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty. 
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XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  
pod rygorem nieważności za pośrednictwem portalu e- zamówienia w terminie do dnia 
11.01.2023 r do godz. 11.00 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Oferty otwarte zostaną w dniu 11.01.2023 r. o godz. 12.00 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA (ART. 108 USTAWY I INNE) 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 
r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

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, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

 
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; 

 

https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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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;  

 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 
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; 

 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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; 

              o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych      
              rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących   
              ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca cenę za przedmiot zamówienia podaje w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  

nr 1 do SWZ musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia, na 

warunkach określonych przez zamawiającego, w tym dokumentacji zamówienia oraz w projektowanych 

postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ 

2. Wykonawca cenę musi podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Wykonawca winien we własnym zakresie wycenić zakres prac objęty przedmiotem zamówienia tj. 

wszelkie niezbędne materiały, koszty robocizny i inne koszty, o których mowa w pkt. 3, w sposób 

umożliwiający jego realizację zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 

wymaganiami Zamawiającego. 

4. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SWZ. 

5. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty będzie ceną ryczałtową. 

6. Jeżeli została 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, dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie takiej Wykonawca ma obowiązek: 

https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
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- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

-  wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Kryterium oceny ofert stanowi: 
a) Cena – 60% 

b) Okres gwarancji i rękojmi – 40% 

3.  Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

a)   A

o

n W
C

C
A   

gdzie: 

A – ilość punktów danej oferty w kryterium cena 

Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN) 

Co – cena brutto badanej oferty (PLN) 

WA –  waga wskaźnika – 60 pkt. 

4. Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 

 za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy –    0 pkt. 

 za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy  -   10 pkt. 

 za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy  -   20 pkt. 

 za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy  -   30 pkt. 

 za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 72 miesięcy  -   40 pkt. 
 

5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższych kryteriach: 100 punktów. 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów we 

wszystkich kryteriach oceny 
7. Obliczanie  liczby punktów przyznanych w każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 

poniższego wzoru : 
 

K = K1+K2 
Gdzie : 
K – suma punktów przyznanych w ofercie badanej 
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K1 – liczba punktów przyznanych w kryterium cena 
K2 – Liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi.  

 
8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

 

XVIII. 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę 

wybrano, składa zamawiającemu pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik oraz 

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy.  

 

XX. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM  

DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

 

Stosownie do 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 osobowych)(Dz. UE L 119 z 04 maja 2016 

r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu. Zamawiający przetwarza dane 

osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.  

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu 

do ich wniesienia.  

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych 

są obowiązane do zachowania ich w poufności.  
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Dane osobowe przetwarzane będą 6c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli 

nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 ustawy – w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia i jego archiwizacji. 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o przepisy ustawy. 

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Niezależnie od postanowień pkt, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi 

prawne i konsultingowe.  

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 

osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy 

czym  skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym 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; prawo to nie ogranicza 
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przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 

iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w 

tym przepisy RODO. 

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa. 

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. b, d lub e RODO,  

2) 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności 

do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są 

przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OFERTA CENOWA 

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ- UMOWA/WZÓR 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ-WZÓR WYKAZU WYKONANYCH USŁUG 

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ-WYKAZ OSÓB,KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA. 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ- ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH 

ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

7)  ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ- OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ. 

 

Mariusz Eysymontt 

 Podpis osoby upoważnionej 


