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Część I
Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
NIP: 585-14-11-941; REGON: 191675563;
w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, województwo pomorskie,
nr telefonu 58 551 21 15, nr faksu 58 551 55 34
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
e-mail: zamowienia@zdiz.sopot.pl,
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
także ustawą PZP) – (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający
zamieścił ogłoszenie o tej samej treści w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy
ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej.
2.4. Wartość zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
2.5. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz.U.2019.2453 z dnia 2019.12.19)
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz.1010 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz.369 z póżn. zm.),
5) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z
późn. zm.),
6) Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186)
7) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw) (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 471 z późn. zm.),
8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz.1145 z późn. zm.).
2.6. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1 Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie dokumentacji projektowej i
przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego
dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy układu drogowego wraz z budową ścieżki
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rowerowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą podziemną w ul. 3 Maja w Sopocie. Dokumentacja
projektowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaspakajać cel,
któremu ma służyć. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również uzyskanie wszystkich niezbędnych
decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii, które są załącznikami do uzyskania ewentualnego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia publicznego jest
opracowanie dokumentacji projektowej, która zakłada przebudowę układu drogowego wraz z
budową infrastruktury rowerowej w ul. 3 Maja z uwzględnieniem sieci kanalizacji deszczowej wraz z
układem oczyszczania wód z substancji ropopochodnych oraz z budową podziemnych zbiorników
retencyjnych. Ponadto planuje się zaprojektowanie przyłączy kanalizacji deszczowej i połączenie ich z
istniejącym systemem. Jednocześnie opracowanie projektowe ul. 3 Maja winno zawierać przebudowę
oświetlenia ulicznego i elementów sieci elektroenergetycznej z nim związanych na tym terenie oraz
kanalizację teletechniczną. W przypadku konieczności usunięcia kolizji projektowanych elementów
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, należy przedstawić rozwiązania w projektach
branżowych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. W ramach
przygotowywania dokumentacji projektowej w zakresie małej architektury oraz zagospodarowania
zieleni konieczna będzie ścisła współpraca z Konserwatorem Zabytków i Zieleni. Projektant winien
przeprowadzić analizę możliwości wykorzystania wód opadowych np. do podlewania zieleni miejskiej
lub stworzenia ogrodu deszczowego. Wyniki analizy powinny znaleźć odzwierciedlenie w
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia, został przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ
– Opis Przedmiotu Zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze
umowy.
3.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV

OPIS

Główny
przedmiot

71.32.20.00-1

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

Dodatkowy
przedmiot

71.32.00.00-7

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowana

71.22.00.00-6

Usługi projektowania architektonicznego

71.35.50.00-1

Usługi pomiarowe

71.31.10.00-1

Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.24.80.00-8

Nadzór nad projektem i dokumentacją

3.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
3.5 Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy informuje, iż wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 917 ze
zm.). Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, które Zamawiający wskazuje jako
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wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, są to czynności wymagające nadzoru ze
strony Wykonawcy, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych,
3.6 Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania
oświadczenia o zatrudnieniu osób i poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów/umowy o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy i
podwykonawcy. W zakresie umowy imię i nazwisko oraz data zawarcia, rodzaj umowy i wymiar etatu
powinny być możliwe do identyfikacji, natomiast zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja
2018 r. poz. 1000).
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania.
5. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 U STAWY PZP.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych zamówień na
usługi, o których mowa w Art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy PZP.
W przypadku zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z przedmiotem
zamówienia w zakresie usługi projektowania. Zamawiający określa zakres prac projektowych dla
powyższych zamówień, polegający na rozszerzeniu prac projektowych o:
− obszar inwestycyjny nie objęty zamówieniem podstawowym;
− niezbędne opracowania nie ujęte w zamówieniu podstawowym;
Oprócz wyżej wymienionych przypadków, Zmawiający może wprowadzić zmianę koncepcji projektowanej
inwestycji podczas realizacji przedmiotu umowy, polegającej na zmianie funkcji obszaru inwestycyjnego
np. drogi. W wyniku takiej zmiany konieczne będzie wprowadzenie projektu zamiennego do dokumentacji
projektowej.
6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem Nadzoru Autorskiego, którego czas
realizacji określono poniżej) ustala się następująco:
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 r.
Zamawiający przewiduje powołanie Nadzoru Autorskiego w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego
dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, lecz nie dłużej niż do dnia upływu rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
9.1. Udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
______________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawcy
Strona 7 z 39/ I

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

1.
2.

Nie podlegają wykluczeniu.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych);
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających
przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), Wykonawca
wykonał co najmniej:
−
−

1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy dróg o wartości opracowania
minimum 100 000,00 pln brutto;
1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z
zaprojektowaniem co najmniej dwóch zbiorników retencyjnych zamkniętych.

−

1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego o
wartości opracowania minimum 50 000,00 pln brutto;
wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do wykonywania
niniejszego zamówienia, tj.:

−

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w
wykonaniu co najmniej dwóch opracowań obejmujących swym zakresem
budowę/przebudowę dróg, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
projektowaniu dróg

−

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednego opracowania
obejmującego swym zakresem budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnych wraz z
budową/przebudową zbiornika retencyjnego, posiadającą co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci kanalizacyjnych

b)

−

co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w ramach
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych
uprawnień,
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie
z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi
zmianami).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
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posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione
wyżej, jeżeli:
a. nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b. posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia
usług transgranicznych.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia –
nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych podmiotowo
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w Rozdz. 10 pkt. 10.5.2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie
przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP.
9.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 9. pkt 9.1.
ppkt 2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. 9. 9.3
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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5)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
o zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
o zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.
9.5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy PZP.
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1
Ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w przypadkach określonych w art.24 ust 5
pkt 1) Ustawy PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.);
3. Zamawiający wskazuje na możliwość samooczyszczenia Wykonawcy zgodnie z przepisami
art. 24 ust.8 i 9 ustawy Pzp.
9.6. Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż
wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA .
10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodnie z
zał. nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa
(dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona w oparciu o stosowne
dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie
zamawiającego (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp);
Wraz z ofertą, oprócz oświadczeń, składa się także stosowne pełnomocnictwa (w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie).
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym
mowa w rozdz. 10. pkt 10.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
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10.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu złożył oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10. pkt 10.1 niniejszej SIWZ.
10.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 10. pkt 10.1
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
10.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W
tym zakresie zastosowanie ma przepis art. 26 ust. 6 Ustawy PZP;
2. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferty. Jeżeli Wykonawca
z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
3. wykazu usług wykonanych w zakresie odpowiadającym zakresowi niniejszego zamówienia, w
okresie ostatnich 7 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, 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 – oświadczenie wykonawcy;
4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, 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;
5. Dokumentów wymienionych w pkt 10.5.1, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w przepisie art. 22a
ustawy PZP.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w 9.1 pkt 2) SIWZ,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w
art. 26 ust. 2c Ustawy PZP.
10.6. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.
10.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
10.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. 10 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów (dotyczy tylko dokumentów, których w niniejszym SIWZ żąda
Zamawiający):
1. O których mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia ws. Dokumentów – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 10.9 pkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 10.9.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 10.9.2
SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

11.

WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE.

11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W takim przypadku
do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z Art. 23 ust. 2 Ustawy PZP w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.2. W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców
występujących wspólnie, badanie braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania
przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
11.3. Spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia oceniane będzie łącznie.
11.4. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
oraz za wykonanie Umowy.
11.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
12. POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.
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12.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć Podwykonawcom, jego
zakres i nazwę Podwykonawców (o ile są znane) wskazuje w składanej ofercie.
12.2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
prace i dostawy wykonane przez Wykonawców.
12.3. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza
osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona
lub ograniczona.
12.4. Wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo.
12.5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
12.6. Zamawiający definiuje Umowy o Podwykonawstwo zgodnie z Art. 2 pkt 9b Ustawy PZP.
12.7. Szczegółowe postanowienia regulujące Umowy z podwykonawcami zawiera Wzór Umowy
stanowiący III część niniejszej SIWZ
13.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ.

13.1. Wyjaśnianie treści SIWZ
13.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach
określonych w Art. 38 Ustawy PZP.
13.1.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
13.1.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 13.1.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.1.2.
13.1.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego
13.1.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
13.2. Zmiany treści SIWZ.
13.2.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ, zgodnie z Art. 38 Ustawy PZP. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
zamieszcza na swojej stronie internetowej.
13.2.2. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
13.2.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z Art. 38
ust. 4a pkt 1) Ustawy PZP oraz z zastosowaniem Art. 12a Ustawy PZP.
13.2.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zapisy punktu 13.2.3. stosuje się
odpowiednio.
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14.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

14.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 10 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
14.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
14.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, 81-861 Sopot, Al. Niepodległości
930.
14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@zdiz.sopot.pl, a faksem na nr (58) 55155-34.
14.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
14.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
14.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14.8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych – Paulina Jaroszewska, Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Dział
Zamówień Publicznych;
2) w kwestiach merytorycznych – Urszula Kośnik, Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Dział
Inwestycji i Remontów Kapitalnych;
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
15.

WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
16.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

16.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ oraz wykaz cen sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i
wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy oraz wykaz cen;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale 10. niniejszej SIWZ;
3) stosowne pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie),
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4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia (Zał. nr 8) - w przypadku, gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby
innych podmiotów.
16.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
16.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
16.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
16.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
16.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
16.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
16.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do małej urny w Kancelarii Ogólnej UM Sopot i
oznakować w następujący sposób:
Kancelaria Ogólna UM Sopot
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
"„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
nr sprawy: 71/NZ/2020/PJ" .
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu ………………… r. o godz.: 12:00"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
16.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
16.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
16.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
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przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA".
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
16.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień opublikowania
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
16.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania
ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.
17.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT.

17.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do małej urny w Kancelarii Ogólnej Urzędu

Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 w Sopocie – parter UM
do dnia

28.12.2020 11.01.2021

do godz.

11:00

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
17.3. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania tj. : w siedzibie
Zamawiającego w dziale Zamówień Publicznych Zarządu Dróg I Zieleni w Sopocie z siedzibą Al.
Niepodległości 930 , 81-861 Sopot
w dniu

28.12.2020 11.01.2021

o godz.

12:00

17.4. Otwarcie ofert jest jawne.
17.5. W związku z wystąpieniem zagrożeń związanych z epidemią COVID- 19, otwarcie ofert może
odbywać się dodatkowo poprzez transmisję online. Wykonawcy chętni do udziału w otwarciu ofert
online, winni podać adres email poprzez, który możliwa będzie transmisja online. Prosimy przesyłać
mail Wykonawcy na adres: zamowienia@zdiz.sopot.pl , w terminie nie krótszym niż 30 minut przed
otwarciem ofert.
17.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://bip.zdiz.sopot.pl informacje
dotyczące:
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
18.
1.
2.

19.
1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena oferty jest ceną ryczałtową – kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji
zadania i okresu rękojmi i gwarancji, zaoferowaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia,
opisanego w Części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz wszelkie koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi również uwzględniać nadzór autorski
(max 50 pobytów) oraz przeniesienie autorskich praw majatkowych i wszelkie zgody wskazane w
Części III SIWZ – Projekt Umowy, a także założony okres realizacji zamówienia oraz wszystkie
niezbędne czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
świadczenia gwarancyjne. W przypadku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
oferty, wszelkie skutki błędów przy obliczaniu ceny poniesie Wykonawca, od którego wymagane jest
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenia warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
3. W przypadku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, wszelkie skutki
błędów przy obliczaniu ceny poniesie Wykonawca, od którego wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia i przewidziane warunki zmiany wynagrodzenia za realizację niniejszego
zamówienia publicznego określone zostały w Części III niniejszej SIWZ – Projekcie Umowy.
5. W związku z Art. 90 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny. Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie określonym w Art. 90 ust. 1 Ustawy PZP.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
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20.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium
CENA (C),
DOSTEPNOŚĆ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (P)
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAMIENNE (D):
Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena ( C )
60%
60 punktów
Dostępność zespołu projektowego (P)
20%
20 punktów
Rozwiązania projektowe zamienne (D)
20%
20 punktów
RAZEM:
100 punktów
20.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

Punkty przyznane w  kryterium (C ) =

C min
 60
C oferowana

Cmin = najniższa cena wsród złożonych ofert
20.2.

a)

b)

20.3.

Coferowana= cena badanej oferty
Zasady oceny kryterium „Dostępność zespołu projektowego " (P).
W przypadku kryterium „Dostępność zespołu projektowego " oferta otrzyma zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższych zależności:
pełna dostępność zespołu Projektantów w trakcie trwania realizacji prac projektowych,
postępowaniach przetargowych oraz realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej
dokumentacji - ilość punktów = 20
brak dostępności zespołu projektantów w trakcie trwania realizacji prac projektowych,
postępowaniach przetargowych oraz realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej
dokumentacji - ilość punktów = 0
Kryterium „dostępność zespołu projektowego” (P) należy rozumieć jako zespół pracowników,
projektantów, specjalistów przygotowujących poszczególne elementy wielobranżowej
dokumentacji projektowej , który jest dostępny i gotowy do spotkań na każde wezwanie
Zamawiającego.
Zasady oceny kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne” (D)
Kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne” należy rozumieć jako dodatkową ilość opracowań
niezbędną na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w przypadku konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych
wykraczających poza zakres pełnienia nadzoru autorskiego, bądź uzupełnienie dokumentacji
projektowej w zakresie nie przekraczającym wskazany obszar zadania inwestycyjnego w
przedmiocie zamówienia.
Zadeklarowana ilość dodatkowych opracowań przez Wykonawcę.
a) Brak zadeklarowanej ilości dodatkowych opracowań – Wykonawca otrzyma 0 punktów
b) Zadeklarowana ilość do 1 dodatkowego opracowania włącznie – Wykonawca otrzyma 5
punktów
c) Zadeklarowana ilość do 2 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 10
punktów
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d) Zadeklarowana ilość do 3 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 15
punktów
e) Zadeklarowana ilość do 4 dodatkowych opracowań włącznie – Wykonawca otrzyma 20
punktów
20.4. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + P +D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
P - punkty uzyskane w kryterium „Dostępność zespołu projektowego”
D - punkty uzyskane w kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne”

Ostateczna ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze
zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma dana Oferta za poszczególne kryteria.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będą
przedstawiać taki sam bilans kryterium „Cena”, „Dostępność zespołu projektowego”, „Rozwiazania
projektowe zamienne” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
20.5. Zamawiający oceni złożone oferty zgodnie z zapisami Art. 24aa Ustawy PZP.
21.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu
jej zawarcia i winno ono obejmować okres realizacji Umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia
09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. Ustaw z 2016r. poz. 359 z późniejszymi zmianami).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
6. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i
bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze
wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem pełną kwotę na
rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 30 1020 1811 0000 0702 0373 3219.
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8.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, zgodnie z treścią
Art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, to dokument ten powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) nazwę gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
instytucji ubezpieczeniowej bądź podmiotu udzielającej gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie jego/ich siedzib,
c) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,
d) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub
poręczeniem,
e) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
f) sformułowane zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, zawierające oświadczenie o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu
Umowy przez Wykonawcę/ Wykonawców występujących wspólnie,
g) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu
zabezpieczenia, określonymi w rozdz. 21.
Wykonawca będzie zobowiązany przesłać Zamawiającemu projekt dokumentu mającego stanowić
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do akceptacji przed wyznaczonym terminem
podpisania Umowy.
12. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której
mowa ust. 2 niniejszego paragrafu przez okres realizacji Dokumentacji powiększony o 30 dni oraz
do wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału w okresie
obowiązywania rękojmi za wady Dokumentacji powiększony o 15 dni.
13. W przypadku gdy Zamawiający występuje do gwaranta/poręczyciela z pisemnym żądaniem
zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Żądanie to będzie
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również do
przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta/poręczyciela może być
dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta,
upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem
banku prowadzącego rachunek beneficjenta (Zamawiającego).
14. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot
Umowy,
b) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
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c)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał
należycie przedmiotu Umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form za zgodą Zamawiającego, zgodnie z zapisami rozdz. 21 pkt 4. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 30% w terminie nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwraca dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w
pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot
w/w dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż w pieniądzu i jednocześnie
w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed
upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności zabezpieczenia na
przedłużony okres, o treści tożsamej z dokumentem podstawowym pod rygorem realizacji uprawnień
Zamawiającego wynikających z zabezpieczenia.
Wszystkie pozostałe ustalenia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostały
zawarte w Części III SIWZ – Projekt Umowy
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą PZP.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach prawa.
3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie
poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Części III
SIWZ – Projekt Umowy.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w Ofercie.
7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
7.1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 21
Części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy oraz w Części III SIWZ – Projekt Umowy; w przypadku
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji/poręczenia,
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającemu wzór
tego dokumentu w celu weryfikacji i akceptacji jej zapisów;
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7.2 dostarczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganych uprawnień osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz
dokumentów potwierdzających wykazane w ofercie doświadczenie tych osób;
7.3 wykonawca będący osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązany
jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie, czy zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze
zleceniobiorcami zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. (tj. Dz. Ustaw z 2017r. poz. 847);
7.4 zgodnie z Art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed
dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie
Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania,
7.5 wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do
zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w
szczególności zawierała:
8.1 określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera,
8.2 cel zawarcia umowy,
8.3 czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi,
8.4 zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykoanwców występujących wspólnie wobec
Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne,
8.5 wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców
występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego
zamówienia oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia
Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w Art. 93 Ustawy PZP.
10. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z Art. 144 Ustawy PZP, możliwość zmiany istotnych postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania Umowy:
−

wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej w
zakresie dla wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza
zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego,

−

na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Dokumentacji Projektowej, w związku z
koniecznością z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. wg
stawek zgodnych z Umową,

−

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem,
że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,

−

zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności
odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień oraz inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
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−

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac projektowych,

−

zmiana terminu następuje w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których
nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie
trwania postępowania, Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych
nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;

−

zmiana terminu następuje o uzasadniony czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian
wynikający z okoliczności zmian;
B. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
−

zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT),

−

w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa poniżej
w punkcie C, z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian terminu wykonania zamówienia,
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia –
zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych, z jednoczesnym
prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia,

−

−

zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen umownych dla każdego elementu
Dokumentacji Projektowej, w przypadku, gdy dane elementy Dokumentacji nie są ujęte w umowie
zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac
Projektowych przy załozeniu, że stawki j.n.p. zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej
w ŚZWPP za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wystąpienia okoliczności powodującej
konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
C. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
− zmiana zakresu opracowania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia
Wykonawcy,
− aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
− zmniejszenie zakresu prac projektowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, z
jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych z
umową,
− rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy; w
przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych;
D. Inne zmiany, nie wymagające sporządzenia Aneksu do Umowy:

−

zmiany Personelu Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia
zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne
funkcje techniczne osobami legitymującymi się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i
doświadczeniem; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych
kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w złożonej ofercie, potwierdzając
spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu,

−

zmiany zakresu czynności powierzonych Podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę; zmiana ta nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy,

−

zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy PZP w celu wykazania spełniania
warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, pod
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warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu co najmniej równoważnym, jaki był wymagany na etapie
postępowania przetargowego,
−

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w
miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez
potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia,

−

zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację zamówienia.
11. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych
12. Unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem Art. 192 ust.3 pkt 2
lit.b Ustawy PZP.
23.

INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH .

1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Sopotu, ul.
Kościuszki 25/27, 81 – 704 Sopot, adres e-mail urzędu: kancelaria@sopot.pl tel.: +48 58) 521 37 22/23.
2.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do
korespondencji: Zarząd Dróg i Zieleni, Al .Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1846) [dalej Ustawa PZP].
5.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej
wynikających.
6.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.
Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
______________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawcy
Strona 24 z 39/ I

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że
przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
9.
Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
a)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
24.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy
PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
25.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
L.P.

NUMER ZAŁĄCZNIKA

NAZWA ZAŁĄCZNIKA

1.

Załącznik nr 1

Formularz Oferty

2.

Załącznik nr 2

Oświadczenia

3.

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych usług

4.

Załącznik nr 4

Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

5.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej

6.

Załącznik nr 6

Wykaz Cen

7.

Załącznik nr 7

Wykaz Podwykonawców

8.

Załącznik nr 8

Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w Art. 22a Ustawy PZP
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ZAŁĄCZNIK NR 1

.................................., dnia ...................
pieczątka firmowa Wykonawcy

Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ

FORMULARZ OFERTY
do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 214 000 € na usługę:
pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona w postępowaniu j.w. samodzielnie / wspólnie* przez:
L.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Imię i Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, które ukazało się w dniu ……………… 2020r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :
zapoznałem/-liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę/-imy żadnych uwag
i zastrzeżeń;
1. zapoznałem/-liśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/-imy żadnych uwag i zastrzeżeń;
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2. gwarantuję/-emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ;
3. cena mojej/naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi brutto (z VAT)
……………………………………………………………………………………………………………..…………………PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………)
w tym należny podatek VAT……………...% w wysokości ………………………………………………………………PLN,
cena netto (bez VAT)………………………………………………………………………….…………………………….PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….………)
4. w przypadku polecenia przez Zamawiającego powołania Nadzoru Autorskiego, cena oferty za jeden
pobyt wynosi ………………………..……………. PLN netto (słownie: ………………………………………… złotych) plus
należny podatek VAT. Powołanie Nadzoru Autorskiego oraz jego zakres liczony w pobytach na terenie
budowy jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
5. zobowiązuję/-emy się wykonać zamówienie w terminie do 30 listopada 2021r.
6. akceptuję/-emy termin związania ofertą wskazany w SIWZ,
7. akceptuję/-emy bez zastrzeżeń Projekt Umowy, stanowiący Część III SIWZ – Projekt Umowy,
8. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/-emy się udzielić 2letniej gwarancji i rękojmi na wykonane Usługi, począwszy od daty podpisania końcowego protokołu
zdawczo-odbiorczego,
9. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/-emy się zawrzeć
Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję/-emy się
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie,
w formie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. składam/-y* niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązuję/-emy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną umowę czy porozumienie, zgodnie z
treścią SIWZ (o ile jeszcze jej nie zawarliśmy)*,
11. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:*
Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Od
Do

12. Przedmiot zamówienia zamierzam/-my* wykonać :
a) siłami własnymi*
b) przy pomocy Podwykonawców, w zakresie wykazanym w Załączniku Nr 3*
13. w przypadku kryterium „Dostępność zespołu projektowego" oferujemy pełną
Projektantów w trakcie trwania realizacji prac projektowych, postępowaniach
realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji / brak
projektantów w trakcie trwania realizacji prac projektowych, postępowaniach
realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji *

dostępność zespołu
przetargowych oraz
dostępności zespołu
przetargowych oraz

14. w przypadku kryterium „Rozwiązania projektowe zamienne” oferujemy do 0, 1, 2, 3, 4* (należy
wskazać ilość dodatkowych opracowań i niepotrzebne skreślić) opracowań niezbędnych do realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych wykraczających poza zakres pełnienia nadzoru
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autorskiego, bądź uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie nie przekraczającym wskazany
obszar zadania inwestycyjnego w przedmiocie zamówienia.
15. Oświadczamy, że
jesteśmy
**:
mikro
przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem *

przedsiębiorstwem/

małym

lub

średnim

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

………………………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 104, 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r
poz. 1829 ze zm).
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email: email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71/NZ/2020/PJ na:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
prowadzonego przez Gminę Miasta SOPOT, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdz. 9 SIWZ.

………….. (miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
(podpis)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71/NZ/2020/PJ na:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
prowadzonego przez Gminę Miasta SOPOT, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………..(miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. … ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24
ust.8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..(miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ tów, na którego /ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj ………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę /
firmę, adres, NIP/, PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-22 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………..(miejscowość), dnia ……….r.
…………………………………..
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w
Rozdz.
9
SIWZ,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………, w następującym zakresie : …………………………………………………………………………………………………
(podać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………..(miejscowość), dnia ……….r.

…………………………………..
(podpis)

…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….……..…
W/w Podmiot oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):
……………………...........………………………………………………………………………………….......……………………….....
następujących zasobów (zaznaczyć właściwy zasób):
a) doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
b) osób, które skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:
…….………………….……………..........……………………………………………………….
c) zdolności finansowej i ekonomicznej:
…………..................................................................….……………………………
W/w Podmiot oświadcza, że udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:
a)

sposób wykorzystania udostępnionych zasobów Podmiotu będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)
charakter stosunku łączącego Podmiot z Wykonawcą będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)
zakres udziału Podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)
okres udziału Podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z Art. 22a Ustawy PZP, oświadcza, iż
wiadoma jest mu odpowiedzialność, która ciąży na nim zgodnie z Art. 22 ust. 5 Ustawy PZP, tj. odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
....................................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA! Niniejszy załącznik należy wypełnić osobno dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby.
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Dokument jest składany wraz z ofertą.
* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 3
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
w imieniu której działa
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 930
Dział Zamówień Publicznych
strona internetowa:www.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 58 551 21 15, fax 58 551 55 34
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem/Wykonaliśmy następujące Usługi:

L.p.

Przedmiot zamówienia / Zakres rzeczowy
(należy podać informacje umożliwiające
ocenę spełnienia warunku doświadczenia
określonego w SIWZ)

Podmiot realizujący zamówienie
Data wykonania
(zakończenia)
zamówienia

Usługi
wykonaliśmy
samodzielnie

Polegamy na
wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów

1.
2.
…
UWAGA: Dokument ten zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający
wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz
nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania, w przypadkach, o których mowa w Art. 26 ust. 2f Ustawy PZP.
W tabeli należy wskazać usługi na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt 9.1.2.3.a) Części I SIWZ – Instrukcja Dla
Wykonawców.
Wykonawca jest obowiązany dostarczyć dowody potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w tabeli.
W przypadku wykazania doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU, w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE, 81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

LP

1

Imię
i nazwisko

2

Posiadane
uprawnienia,
kwalifikacje
zawodowe

3

Doświadczenie:
Nazwa Zadania

zakres wykonywanych czynności;
nazwa podmiotu na rzecz, którego
wykonywane były czynności;
okres wykonywania czynności;

Informacja o
podstawie do
dysponowania
(bezpośrednie**/
dysponowanie
pośrednie ***)

4

5

6

1
2
3
W przypadku wypełnienia kolumny nr 6

** Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami wymienionymi w poszczególnych wierszach
wykazu przez okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób. Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek,
gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy
czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku.
***Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem
tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.

.....................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
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UWAGA: Dokument ten zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy do
wykluczenia z postępowania, w przypadkach, o których mowa w Art. 26 ust. 2f Ustawy PZP.

ZAŁĄCZNIK NR 5
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email: zamowienia@zdiz.sopot.pl
tel. 058 551 21 15, fax. 058 551 55 34

WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 214 000 € na usługę pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego”.
Oświadczam/-my*, że:
nie należę/-ymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w stosunku do
żadnego z Wykonawców, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.
należę/-ymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) wraz z Wykonawcą.
W załączeniu przedstawiam/-my* informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy
kapitałowej na zakłócenie konkurencji.

……………………...........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Uwaga – oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

1

* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 6

Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email:
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

WYKAZ CEN
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 214 000 € na usługę
pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
”

Oświadczam/-my*, iż wykonamy przedmiot zamówienia w cenach ryczałtowych,
wynikających z załączonego poniżej Wykazu Cen
(należy wypełnić poniższy formularz cenowy):
Nazwa zadania

Wartość
Usług
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
netto
zadania: przebudowa układu drogowego w ul. 3 Maja w
Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
Raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Należny
podatek
VAT

Wartość
Usług
brutto

Wizualizacja projektu do celów promocji i informacji
prasowej
Inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego
przedmiotem zamówienia
Projekt Budowlany wielobranżowy w skład którego wchodzi
projekt
zagospodarowania
terenu,
projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
______________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawcy
Strona 35 z 39/ I

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Dokumentacja geologiczna i geotechniczna stanowiąca
element projektu technicznego
Projekt prac geologicznych wraz z dokumentacją dot.
wykonania piezometrów
Inwentaryzacja i gospodarka zielenią
Dokumentacja dot. oceny oddziaływania na środowisko
Operat wodnoprawny ( jeżeli dotyczy )
Projekt Wykonawczy wielobranżowy
Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót
Kosztorys Inwestorski
Operat formalno-prawny wraz z kolorową planszą zbiorczą
Wniosek o Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z asystą
merytoryczną
Pełnienie Nadzoru Autorskiego
(należy podać maksymalny koszt pełnienia Nadzoru
Autorskiego, zakładając 50 pobytów)
OGÓŁEM:

………………….........................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email:
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

PODWYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 214 000 € na usługę:
pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Oświadczam/-my*, iż niżej wymieniony zakres zamówienia zostanie powierzony
do realizacji Podwykonawcom (należy podać zakres):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

ZAŁĄCZNIK NR 8
Nr referencyjny postępowania: 71/NZ/2020/PJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta SOPOTU,
w imieniu i na rzecz której działa
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w SOPOCIE
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 930
strona internetowa: www.bip.zdiz.sopot.pl, email:
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu
drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Nazwa i adres Podmiotu:
…………………...…………………………………………………………………………………………………………………….………
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
...................................................................................................................................................................
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, iż:
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a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
...........................................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący
.........................................................................................................................................................................

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
...........................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż zrealizuję usługi , do realizacji których wymagane są zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

................................ dnia ...............
--------------------------------------------------------------------(podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)
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