
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania
“Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276403072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lędzińska, 47

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk-partner.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk-partner.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania
“Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c317fbfb-4c56-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280815/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23 14:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami -
zgodnie z treścią pkt.VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne
Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w pkt. XVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania “Modernizacja
oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania:
1) Zamówienia Podstawowego:
Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania
“Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”;
2) Zamówienia objętego Prawem Opcji (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji) - sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych,
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową na zasadach i warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na zakres i specyfikę usług
związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. Planowane do realizacji zamówienie
jest zadaniem polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej dla konkretnego obiektu
(Oczyszczalni Ścieków), która obejmuje specjalistyczną grupę opracowań projektowych,
koniecznych do uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych. Wszystkie etapy usług są
powiązane ze sobą i ściśle uzależnione od siebie, a ich wykonywanie realizowane jest
sukcesywnie wg kolejności uzyskiwania kolejnych opinii i decyzji wynikających z przepisów
szczegółowych, a końcowym efektem jest doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę
oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na powyższe, należy
wskazać, iż przedmiotowe zamówienie jest niepodzielne. Jednocześnie brak podziału
zamówienia na części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp
podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
4.Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu
objętego usługą projektowania. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem
obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) w zw. z art.
266 ustawy Pzp. 
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze, w
godz.08:00-14:00. Zamawiający zamieści informację o terminie wizji na stronie prowadzonego
postępowania. 
Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na
pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne zapytania, które
Wykonawcy będą chcieli zadać po wizji lokalnej, należy zadawać na zasadach wynikających z
SWZ.
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub po sprawdzeniu
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 w zw. z
art. 266 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Wykonania zamówienia objętego prawem opcji (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji), tj. sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych,
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową na zasadach i warunkach określonych w
Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Maksymalna
wartość opcji wynosi 38 000,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach: cena brutto 60 pkt. + Doświadczenie Personelu Wykonawcy 40 pkt. 
Sposób oceny ofert zawiera SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa
następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
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2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów; 
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4. Zdolności technicznej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
5. Warunek dotyczący zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
posiadającymi prawo wykonywania zawodu, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia
budowlane tj.:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do
projektowania w branży sanitarnej, która będzie sprawowała funkcję Technologa, z
następującym doświadczeniem technicznym: 
- należycie wykonał min. jedną dokumentację projektową (był autorem/współautorem
dokumentacji) budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji/remontu obiektu oczyszczalni
ścieków w technologii SBR o przepustowości 1 500 m 3 /dobę, 
2) co najmniej jedną osobą, posiadającą wymagane prawem uprawnienia do projektowania w
branży sanitarnej z doświadczeniem technicznym tj. należycie wykonał co najmniej jedną
dokumentację projektową (był autorem / współautorem dokumentacji) budowy / przebudowy /
rozbudowy / modernizacji / remontu obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości 1 500 m3
/dobę, 
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń z doświadczeniem technicznym tj. należycie wykonał co najmniej
jedną dokumentację projektową (był autorem / współautorem dokumentacji) budowy /
przebudowy / rozbudowy / modernizacji / remontu obiektu oczyszczalni ścieków o
przepustowości 1 500 m3 /dobę, 
4) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do
projektowania, z doświadczeniem technicznym tj. należycie wykonał co najmniej jedną
dokumentację projektową (był autorem / współautorem dokumentacji) budowy / przebudowy /
rozbudowy / modernizacji/remontu obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości 1 500 m3
/dobę.
Przez dokumentację projektową należycie „wykonaną” należy rozumieć dokumentację, która
została zakończona i odebrana protokołem odbioru. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje łącznie 4
osobami spełniającymi wskazane wyżej wymogi - Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o
których mowa powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunków w zakresie osób Wykonawcy wykazują łącznie.
Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania
Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy.
6. Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania (rzetelną ocenę
Wykonawcy w zakresie kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”, tj. punktowanie
doświadczenia osoby powyżej wymaganego warunku udziału w postępowaniu), w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wraz z ofertą złożył wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. VI (wykaz osób, zobowiązanie -jeżeli dotyczy).
7.Zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków
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udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia – jeżeli zostały wskazane w SWZ
(wykaz osób, zobowiązanie - jeżeli Wykonawca nie złoży go wraz z ofertą a jego oferta zostanie
najwyżej oceniona).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał
złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - w celu potwierdzenia spełniania warunku
udziału w postępowaniu, w odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej. Wzór
wykazu osób stanowi załącznik 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi Załącznik nr 6
do SWZ.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4.Dowód wniesienia wadium: W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty
należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie
wadium – zgodnie z pkt. VII ust. 6 SWZ. W przypadku Wykonawców składających ofertę
wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów
Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować
wszystkie wskazane w ustawie Pzp przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się
złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest
Wykonawca:
a) Formularz oferty – wg wzoru Załącznika nr 1.
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
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wg wzoru Załącznika nr 3.
c) Wykaz osób - wg wzoru Załącznika nr 5.
d) Odpis lub informacja z KRS/CEiDG - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
e) Pełnomocnictwo: 
- dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile
upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
- w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum), dla osoby uprawnionej do reprezentowania ww. Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
f) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów- - wg wzoru Zał. nr 6. 
g) Dowód wniesienia wadium, zgodnie z pkt.VI ust.4 pkt.4) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.12.2021 r. o godzinie 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek
bankowy: ING Bank Śląski S.A. 18 1050 1399 1000 0007 0200 3989 (w tytule przelewu należy
wpisać WADIUM - nr postępowania ZP-1/11/2021).
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę
przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej. 
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane
w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą. 
Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze
obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na
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pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7
dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
Uwaga: Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby
poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać
oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga: Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w ustawie Pzp.
Pkt.9-10 zgodnie z SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo -
zgodnie z pkt. VI ust.4 pkt.3) SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/
pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów
składających wspólnie ofertę.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
5) Pozostałe wymagania określone zostały w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z treścią paragrafu 14 projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr
4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz wymagane w SWZ dokumenty przekazuje się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl; Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/539825

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia w ramach zamówienia objętego prawem opcji (pełnienia nadzoru
autorskiego): w okresie realizacji inwestycji (szacowany maksymalny termin realizacji robót
budowlanych wynosi 24 m-ce od daty zawarcia umowy) realizowanej w oparciu o dokumentację
projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, nieprzerwanie do czynności
końcowego rozliczenia robot budowlanych. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w
opcji nie dłużej niż w ciągu 3 lat od daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na
rozpoczęcie robót budowlanych.
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