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ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Złotów, 
al. Piasta 1, 77-400 Złotów,

pow. złotowski, woj. wielkopolskie, 
Regon: 570791342
NIP: 767-166-94-26

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotowa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY MIASTO ZŁOTÓW

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota 130 000,00 złotych

i niższa niż równowartość kwoty 214 000 EURO 

                                                                                        
ZATWIERDZAM:

                                                                       

Złotów, listopad 2021 r.
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Specyfikacja  Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I      Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział II      Załączniki – wzory (znajdują się w oddzielnym pliku)

załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu
wykluczeniu 

załącznik nr 2      Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy 
załącznik nr 3      Wykaz osób
załącznik nr 4           Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
załącznik nr 5           Formularz cenowy oferty

Rozdział III : Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy wraz z zał. 1 - 3 (znajduje

się w oddzielnym pliku)
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ROZDZIAŁ I. Instrukcja dla Wykonawców

Zamawiający
1.1. Zamawiającym  jest  Gmina  Miasto  Złotów,  al.  Piasta  1,  77-400  Złotów,  pow.  złotowski,  woj.

wielkopolskie, Regon: 570791342, NIP: 767-166-94-26
tel.: +48  (67) 263 21 49, 263 26 40;   fax.: +48 (67) 265 00 25 

1.2. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.zlotow.pl
1.3. Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl
1.4. Adres skrzynki na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2191):
Typ/Numer PEPPOL NIP/7671669426.

1.5. Adres strony internetowej prowadzonego post  ępowania: www.platformazakupowa.pl
1.6. Na tych stronach udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1.7. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  BZP  pod  numerem  2021/BZP
00279813/01 z dnia 2021-11-23 oraz na www.bip.zlotow.pl

2.  Opis  sposobu  porozumienia  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  wraz  ze  wskazaniem przez
Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów   

2.1.    Przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej.  Składanie  ofert  następuje  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl link do strony https://
platformazakupowa.pl/pn/zlotow

         
2.2. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
2.2.1.     W  niniejszym  postępowaniu  komunikacja  zamawiającego  z  wykonawcami  odbywa  się  za pomocą

środków  komunikacji  elektronicznej.  Komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami,  w  tym
wszelkie   oświadczenia,   wnioski,    zawiadomienia   oraz   informacje   przekazywane   są  w   formie
elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem
Platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu.  Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdzi  fakt  otrzymania
wiadomości elektronicznej.

2.2.2.    Komunikacja  z  wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za  pośrednictwem formularza “Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.

2.2.3.    Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia Adrianna Belka

tel. +48 67 263-26-40 wew. 32,
- w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych Grzegorz Bąbiński

 tel. +48 67 263-26-40 wew. 32,
2.2.4.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem

www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow .
2.2.5.  W celu  skrócenia  czasu  udzielenia  odpowiedzi  na  pytania  preferuje  się,  aby  komunikacja  między

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz  informacji  przyjmuje się  datę ich  przesłania  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl  poprzez
kliknięcie  przycisku  „Wyślij  wiadomość  do  zamawiającego” po  których  pojawi  się  komunikat,  że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.

2.2.6.   Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.  Informacje  dotyczące  odpowiedzi  na  pytania,  zmiany  specyfikacji,  zmiany
terminu  składania  i  otwarcia  ofert  Zamawiający  będzie  zamieszczał  na  platformie  w  sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy „Wiadomość prywatna”.
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2.2.7.   Wykonawca  jako  podmiot  profesjonalny  ma  obowiązek  sprawdzania  komunikatów  i  wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

2.2.8.   Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp. oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań
technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 - dalej:
“Rozporządzenie  w  sprawie  środków  komunikacji”),  określa  niezbędne  wymagania  sprzętowo  -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje;
3)  zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa,  w  przypadku  Internet  Explorer  minimalnie
wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

2.2.9.     Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
2.2.10.   Oznaczenie  czasu  odbioru  danych  przez  platformę  zakupową  stanowi  datę  oraz  dokładny  czas

(hh:mm:ss)  generowany  wg.  czasu  lokalnego  serwera  synchronizowanego  z  zegarem  Głównego
Urzędu Miar.

2.2.11.   Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl  określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .

2.2.12.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty  w  sposób  niezgodny  z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową  i  nie  będzie  brana  pod  uwagę  w  przedmiotowym  postępowaniu  ponieważ  nie  został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.3.   Zalecenia  

2.3.1. Formaty  plików  wykorzystywanych  przez  wykonawców  powinny  być  zgodne  z
rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012r.  w  sprawie  Krajowych  Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247).

2.3.2.   Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  P.z.p.,  podmiotowe  środki  dowodowe,
pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  w  postaci
elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  w  szczególności  w  formatach
pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

2.3.3.  W  celu  ewentualnej  kompresji  danych  Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie  jednego  z
formatów: .zip ; 7Z.

2.3.4.   Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

2.3.5.  Ze  względu  na  niskie  ryzyko  naruszenia  integralności  pliku  oraz  łatwiejszą  weryfikację  podpisu,
zamawiający zaleca,  w miarę możliwości,  przekonwertowanie plików składających się  na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

2.3.6.  Pliki  w innych  formatach  niż  PDF  zaleca  się  opatrzyć  zewnętrznym podpisem  XadES.  Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

2.3.7.   Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez  kilka  osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju.  Podpisywanie  różnymi  rodzajami  podpisów np. osobistym i  kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

2.3.8.   Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2..3.9.  Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze

skompresowanych plików.
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2.3.10.  Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym,
gdyż  może to  skutkować naruszeniem integralności  plików co równoważne będzie  z  koniecznością
odrzucenia oferty w postępowaniu.

2.3.11.  W sytuacjach awaryjnych  np.  w przypadku przerwy  w funkcjonowaniu  lub  awarii  lub  niedziałania
Platformy  zakupowej  zamawiający  dopuszcza  komunikację  z  wykonawcami  za  pomocą  poczty
elektronicznej, na adres  urzad@zlotow.pl , z zastrzeżeniem że  Ofertę  (w szczególności Formularz
oferty i  załączniki  do oferty) Wykonawca może złożyć  wyłącznie za pośrednictwem  Platformy
zakupowej, zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1. niniejszej SWZ.

2.3.12.  Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3. Tryb udzielenia zamówienia

3.1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, 1598). 

3.2.      Wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
ustawy Pzp w odniesieniu do usług.

3.3.        Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3.4.       Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1
3.5.     Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści  „Specyfikacją Warunków

Zamówienia”, „SWZ” lub „Specyfikacją”.
3.6.        Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

4. Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe, podwykonawcy

4.1.     Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  opracowaniu  projektu  zmiany  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  (SUIKZP)  Gminy  Miasto  Złotów
obejmującego obszar całej gminy w jej granicach administracyjnych zgodnie z Uchwałą nr XX.167.2020
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów, a także
udział we wszelkich wymaganych prawem czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem
studium oraz w czynnościach określonych w „Harmonogramie czynności i płatności”. Obszar będący
przedmiotem opracowania to powierzchnia ok. 12 km2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
dokumentów  oraz  wykonania  wszelkich  działań  niezbędnych  dla  zapewnienia  prawidłowego  toku
formalno – prawnego opracowania zmierzającego do uchwalenia zmiany studium.

Zamawiający nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, ponieważ podział tego
zamówienia jest nieracjonalny i nieuzasadniony ze względu na specyfikę zamówienia oraz ze względów
technicznych  i  organizacyjnych.  Przedmiot  zamówienia  dotyczy  opracowania  jednego  dokumentu
planistycznego  w  zakresie  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  miasta  Złotów  wraz  z  uchwaleniem  tych  zmian  przez  Radę  Miejską  w
Złotowie. Taki zakres zamówienia uniemożliwia podział zamówienia na części, co oznacza, że nie ma
możliwości  wydzielenia  odrębnych  niezależnych  od  siebie  części  zamówienia,  których  wykonanie  i
zakończenie nie byłoby zależne od siebie. Brak podziału zamówienia nie prowadzi również do ominięcia
stosowania różnych przepisów ustawy PZP, jak również umożliwia ze względu na wartość zamówienia
ubieganie się o zamówienia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zamawiający  informuje,  że  pod  linkiem  http://bip.zlotow.pl/?c=206 można  zapoznać  się  z
dokumentami dot. aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasto Złotów, a pod linkiem http://bip.zlotow.pl/?c=539 można zapoznać się z opracowaniem
ekofizjograficznym opracowanym w 2004 r.

4.2.         Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w postanowieniach umowy (wzór umowy stanowi
załącznik w rozdziale III SWZ), tj.:

- zakres rzeczowy został określony w § 2 wzoru umowy,
- obowiązki Zamawiającego zostały określone w § 4 wzoru umowy,
- obowiązki Wykonawcy zostały określone w § 5 wzoru umowy,
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4.3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone
na części. 
4.4.        Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 4.1. 
4.5.        Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  71410000-5 – usługi planowania przestrzennego
4.6.        Dodatkowe kody CPV: 

 71420000-8  -architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
4.7.        Prawo opcji: 

4.7.1.    Zamawiający nie przewiduje opcji.
4.8.       Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
4.9.    Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

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

4.9.2.   Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp

4.9.3.    Zamawiający  nie  wskazuje  czynności  w  zakresie  których  stawia  wymóg  zatrudnienia  przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia.

4.9.4. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie
wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  osób
wykonujących  w  wskazane  przez  zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.

4.10.    Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części  zamówienia, których wykonanie
zamierza  powierzyć podwykonawcom, i  podania  przez  Wykonawcę firm podwykonawców (o  ile są
znane).  W  przypadku  niewskazania  części  zamówienia,  których  wykonanie  Wykonawca  zamierza
powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w
całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

4.11.     Zamawiający  nie  zamierza  weryfikować  podwykonawców  pod  kątem  braku  istnienia  podstaw
wykluczenia w zakresie: art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 Ustawy Pzp. 

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

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

4.14.  Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

4.15.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia

5.1.       Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, 
- zakończenie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Oferty wariantowe oraz informacja o powtórzeniu podobnych zamówień

6.1.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy
Pzp.

6.2.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy
Pzp

6.3.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.     nie podlegają wykluczeniu, 
7.2.     spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
7.2.1.1.Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

7.2.2.1.  zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie  wykonali  należycie  co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  opracowaniu  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  lub  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego (lub  zmiany  tych dokumentów).  Zamawiający  przez  opracowanie
studium  lub  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  zmiany  tych  dokumentów)
rozumie  uchwalenie,  opublikowanie  we  właściwym  dzienniku  urzędowym  województwa  (dotyczy
miejscowego planu) i obowiązujące tj. dla którego w postępowaniu nadzorczym wojewoda nie stwierdził
nieważności. 
Wykaz usług stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

b)  Dysponuje  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  co  najmniej  jedną  osobą  Głównego  Projektanta
posiadającego  uprawnienia  do  sporządzania  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy, zgodnie w art. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), która to osoba jest autorem lub współautorem
wykonanych  w  oparciu  o  wyżej  wymienioną  ustawę  co  najmniej  jednego  opracowania  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  lub  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  (lub  zmiany  tych  dokumentów)  i  będzie  odpowiedzialna  za
wykonanie wszystkich opracowań obejmujących realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający
przez opracowanie studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany tych
dokumentów) rozumie uchwalenie, opublikowanie we właściwym dzienniku urzędowym województwa
(dotyczy miejscowego planu)  i obowiązujące tj. dla którego w postępowaniu nadzorczym wojewoda nie
stwierdził nieważności.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

7..2.2.2.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  doświadczenia  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

7.2.2.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.1.1. i 7.2.2.1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.

7.3.        Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału
w  postępowaniu  oraz  nie  wykaże  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.  Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia
wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.: Wykonawcę:

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

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

7.3.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
7.3.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie,
7.3.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

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

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

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

7.3.2. jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki  w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.3.1.1- 7.3.1.8 SWZ;

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

7.3.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.3.5. jeżeli  Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  że wykonawca zawarł  z

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

7.3.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji  może być wyeliminowane w inny
sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.
Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu
z  tego  postępowania  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  spowodowane  tym  zaangażowaniem  zakłócenie
konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia,  że  jego  zaangażowanie  w  przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie
zakłóci konkurencji.

Zamawiający wykluczy również Wykonawcę (art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp):

7.3.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on
w innej  tego rodzaju sytuacji  wynikającej  z  podobnej procedury przewidzianej  w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;

7.3.8. który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów:

7.3.9. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne  zobowiązanie  wynikające  z  wcześniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady;

7.3.10. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  lub
kryteria  selekcji,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

7.3.11. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia;

7.4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z okresami wskazanymi w art. 111 Ustawy Pzp
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt

2-5 i 7-10 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
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7.5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

7.5.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym  postępowaniem  oraz  spowodowanymi  przez  nie  szkodami,  aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

7.5.3. podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne  i  kadrowe,  odpowiednie  dla  zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

7.5.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,

7.5.3.2. zreorganizował personel,
7.5.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
7.5.3.4. utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania  przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów,
7.5.3.5. wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące  odpowiedzialności  i  odszkodowań  za

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów
7.5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.5.
7.5.5. W przypadkach,  o  których  mowa w pkt  7.3.6.  SWZ przed  wykluczeniem Wykonawcy,  Zamawiający

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.7. 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. 

7.8. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym etapie  postępowania  wezwać  Wykonawców do  złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert

8.1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
i  złożona pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  postaci  elektronicznej
opatrzonej  podpisem zaufanym lub  osobistym.  Złożenie  większej  liczby  ofert  lub  oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

8.2.     Złożenie  oferty  wymaga  od  wykonawcy  zarejestrowania  się  i  zalogowania  na  Platformie zakupowej
zamawiającego dostępnej  pod adresem  www.platformazakupowa.pl –  postępowanie:  „Opracowanie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto
Złotów”, link: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow     

8.3.     W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć
bezpośrednio  na  dokumencie,  który  następnie  przesyła  do  systemu  (opcja  rekomendowana
przez  platformazakupowa.pl)  oraz  dodatkowo  dla  całego  pakietu  dokumentów  w  kroku
2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

8.4.    Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  którego
zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez  oryginał  należy rozumieć  dokument  podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby  upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.

8.5.     Oferta powinna być:
8.5.1.   Sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.
8.5.2.   Złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

link https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow  .
8.5.3.   Podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
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8.5.4.   Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 -
od 1 lipca 2016 roku”.

8.5.5.   W  przypadku  wykorzystania  formatu  podpisu  XAdES  zewnętrzny.  Zamawiający  wymaga  dołączenia
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

8.5.6.   Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał,  załączając  stosowne  wyjaśnienia,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa.  Na  platformie  w  formularzu  składania  oferty  znajduje  się  miejsce  wyznaczone  do
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

8.5.7.    Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej  na  stronie  internetowej  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

8.5.8.    Ceny  oferty  muszą  zawierać  wszystkie  koszty,  jakie  musi  ponieść  wykonawca,  aby  zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

8.5.9.     Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ
dopuszczono  inaczej.  W  przypadku  załączenia  dokumentów  sporządzonych  w  innym  języku  niż
dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8.5.19.   Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.             o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695,  1517,  2294,  2320),  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dane  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest  jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  z  wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia,  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  albo  przez
podwykonawcę.

8.5.11.  Maksymalny  rozmiar  jednego  pliku  przesyłanego  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  do:
złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  wynosi  150  MB  natomiast  przy  komunikacji  wielkość  pliku  to
maksymalnie 500 MB.

8.6.      Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymagana forma: Dokument musi być złożony
w formie elektronicznej  lub  w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  wykonawców  zgodnie  z  formą  reprezentacji
określoną  w  dokumencie  rejestrowym właściwym dla  formy  organizacyjnej  lub  innym dokumencie.
Wykonawca,  w  celu  utrzymania  w  poufności  tych  informacji,  przekazuje  je  w  wydzielonym  i
odpowiednio oznaczonym pliku.

8.7.        Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w niniejszej
SWZ.

8.8.        Do oferty należy dołączyć m.in.:
8.8.1.    Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. 
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.8.2.  Formularz  cenowy  oferty  (załącznik  nr  5  do  SWZ) -  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

8.8.3.    W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt.  7.2.2.3., Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

8.8.4.     W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmio-
towy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował nie-
zbędnymi zasobami tych podmiotów.
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8.9.    Oświadczenia  oraz  oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę
(z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.9.). Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zo-
stać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa
była  upoważniona  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  dacie  udzielania  pełnomocnictwa  (co  można
wykazać  w  szczególności  przez  załączenie  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego)  w  postaci
elektronicznej.

8.10.      Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  :  
8.10.1.   Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 8.8.1 powinno być złożone przez każdego Wyko-

nawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określo-
nymi w pkt 8.10 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warun-
ków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.10.2.    Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowa-
nia ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia.  Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika
musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wy-
konawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika
i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi
być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewi-
dencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.  Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą  w oddzielnym pliku, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do  dokumentu  (lub  dokumentów)  zawierającego  ustanowienie  pełnomocnika  należy  załączyć
dokumenty  potwierdzające,  że  osoba  udzielająca  pełnomocnictwa  była  upoważniona  do
reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności
przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.

8.10.3.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.10.4.    Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np.

nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. 

8.10.5.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SWZ, w celu
wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie wskazane w
pkt 8.8.1 SWZ dotyczące tych podmiotów.

9.  Wykaz  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów,  w  tym  podmiotowych  i  przedmiotowych
środków dowodowych 

9.1.  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  
w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  wezwania,  aktualnych  na  dzień  złożenia,
podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

9.1.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
9.1.1.1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  7.2.2.1  SWZ  -  wykazu  usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,  w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały
wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających,  czy  te  usługi  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie  wcześniej  niż  3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – załącznik 2 do SWZ.

W celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  o  którym  mowa  w  pkt  7.2.2.1. SWZ  -  wykazu  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  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia
publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami – załącznik 3 do SWZ;

9.1.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:  

9.1.2.1. w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  nie  określa  podmiotowych  środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

9.2. UWAGA: 

9.2.1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1.,
jeżeli  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców
pobieranej  na podstawie art.  4 ust.  4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności  Gospodarczej zgodnie z art.  46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1291, z późn. zm.),

9.2.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy
Pzp, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

9.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymienionych w pkt 9.1.1.1.
może  przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  warunków
opisanych w pkt 7.2.1.

9.4. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki  dowodowe,  pełnomocnictwa
sporządza się w postaci  elektronicznej,  w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

9.5. Jeżeli  podmiotowe środki  dowodowe,  przedmiotowe środki  dowodowe,  inne  dokumenty,  dokumenty
potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania  odpowiednio  Wykonawcy,  Wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  lub
podwykonawcy  niebędącego  podmiotem  udostępniającym  zasoby  na  takich  zasadach,  zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi
podmiotami” jako dokument elektroniczny, przekazuje się  ten dokument.

9.6. W przypadku gdy podmiotowe środki  dowodowe, przedmiotowe środki  dowodowe, inne dokumenty,
dokumenty  potwierdzające umocowanie  do reprezentowania,  zostały  wystawione przez  upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

9.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 9.6, dokonuje w przypadku:

9.7.1. podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  dokumentów  potwierdzających  umocowanie  do
reprezentowania  -  odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie
zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  w  zakresie  podmiotowych  środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
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9.7.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia;

9.7.3. innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 9.6, może dokonać również notariusz.

9.9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
Ustawy Pzp1 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
(niewystawione  przez  upoważnione  podmioty  j.w.)  lub  pełnomocnictwo,  zostały  sporządzone  jako
dokument  w  postaci  papierowej  i  opatrzone  własnoręcznym  podpisem,  przekazuje  się  cyfrowe
odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

9.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt 9.9, dokonuje w przypadku:

9.10.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

9.10.2.przedmiotowego środka dowodowego, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy
Pzp2 lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

9.10.3. pełnomocnictwa – mocodawca.
9.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa

w pkt 9.9, może dokonać również notariusz.
9.12. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści

zapisanej  w  postaci  papierowej,  umożliwiający  zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

9.13. W przypadku  przekazywania  przez  Wykonawcę  dokumentu  elektronicznego  w  formacie  poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  jest  równoznaczne  z  opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.14. Dokumenty lub oświadczenia (określone w pkt 9 SWZ) sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język  polski.  W razie  wątpliwości  uznaje  się,  iż  wersja  polskojęzyczna jest  wersją
wiążącą.

9.15. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  podmiotowych  środków  dowodowych  lub
dokumentów, potwierdzających,  że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest  umocowana do jego
reprezentowania (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,  Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia  na  język  polski  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego  podmiotowych  środków
dowodowych lub dokumentów.

9.16. Dokumenty,  dla których Zamawiający określił  wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału,
powinny być sporządzone zgodnie z  tymi  wzorami,  co do treści  oraz  formy,  w tym opisu kolumn i
wierszy.

10. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

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

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

1  Jeżeli Zamawiający je przewiduje w postępowaniu
2  Jeżeli Zamawiający je przewiduje w postępowaniu
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podmiotów. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w postaci elektronicznej.
pkt. 9.9 stosuje się.

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

10.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
10.4.2. sposób  i  okres  udostępnienia  Wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów  podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
10.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4,
a  także  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  które  zostały
przewidziane względem Wykonawcy.

10.5. Wykonawca,   w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających  zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  pkt.
8.8.1.,  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak
podstaw wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu,  w  zakresie,  w  jakim  wykonawca  powołuje  się  na  jego  zasoby.  Zasady
dotyczące składania oraz formy oświadczenia określone w pkt 8.8.1 SWZ stosuje się.

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

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

10.8. Wykonawca  nie  może,  po  upływie  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,
jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ 

11.1.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

11.2.   Pytania należy kierować elektronicznie za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow  ,   ze  wskazaniem w  tytule  wiadomości  numeru  postępowania,
którego dotyczą.

11.3.    Zamawiający  udziela  odpowiedzi  na  pytania  niezwłocznie.  Treść  pytań  (bez  ujawniania
źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający udostępni do wiadomości publicznej
na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.

11.4.    W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.5.     Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 11.1. 

11.6.      Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
11.7.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

SWZ.
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11.8.    Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.9.    W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców
dodatkowego  czasu  na  zapoznanie  się  ze  zmianą  treści  SWZ  i  przygotowanie  ofert,  Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o podstawowy zakres prac
przedstawionych w  SWZ,  postanowieniach  umowy w formularzu  cenowym.  Uznaje  się,  że  pokrywa
wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać  przedmiot zamówienia w zakresie
podstawowym, tj. bez uwzględnienia prawa opcji.

12.2. Cenę oferty brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT.
12.3. Wykonawca  nie  może  w  formularzu  cenowym  samodzielnie  zmieniać,  pomijać  lub  wprowadzać

dodatkowych pozycji (pod rygorem odrzucenia oferty).
12.4. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty

towarzyszące wykonaniu prac.
12.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. 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. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek wskazania stawki podatku od towarów i
usług,  która zgodnie z  wiedzą Wykonawcy, będzie  miała zastosowanie.  Jeżeli  złożono ofertę,  której
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o
podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się
podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

12.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

12.7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Miejsce i termin składania ofert    

13.1. Oferty  powinny być  złożone  w terminie do 01.12.2021 r. do godziny  11:00 w sposób
określony w pkt. 8.2. SWZ.

13.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

14. Terminy związania ofertą

14.1. Termin związania  ofertą  wynosi  30  dni  tj.  do  dnia.  Bieg  terminu związania  ofertą  upływa z  dniem
30.12.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający  przed  upływem terminu  związania  ofertą,  zwraca  się  jednokrotnie  do  Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

15. Negocjacje w celu ulepszenia oferty i kryteria wyboru oferty

15.1.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert  

15.2. Otwarcie ofert  nastąpi  w  dniu 01.12.2021  r. o  godz. 11:30 z  użyciem  systemu
teleinformatycznego.
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15.3. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.4. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informacje o:

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

15.4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
15.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne
lub zawierają błędy,  Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,  poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez
względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na
dzień ich złożenia.

15.6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa
w art.  125 ust.  1,  lub  złożonych podmiotowych środków dowodowych lub  innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.

15.7. W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

17. Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna 

17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa kryteria oceny oferty:

 cena ofertowa brutto: 60%

 doświadczenie głównego projektanta: 40%.

 Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów –
100 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

17.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:
17.2.1. W zakresie kryterium „  cena ofertowa brutto”      (C)   oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

      cena ofertowa najniższa (z VAT-em)
                     C = --------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
                                cena badanej oferty (z VAT-em)

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

17.2.2.   W zakresie kryterium   „  doświadczenie głównego projektanta  ”   (DGP)   

wartość punktowa dla doświadczenia głównego projektanta (DGP) będzie ustalana poprzez wyliczenie
stosunku  liczby  uzyskanych  punktów oferty  badanej  do  maksymalnej  liczby  możliwych  punktów do
uzyskania w tym kryterium tj.  40 pkt i  pomnożenie uzyskanego wyniku przez znaczenie procentowe
kryterium, czyli wg poniższego wzoru:

                 ilość punktów badanej oferty
DGP = ----------------------------------------------- x 40 = ilość punktów
          maksymalna ilość punktów do uzyskania tj. 40

Punktacja  w kryterium doświadczenie  głównego  projektanta  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia
(DGP)
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Za wykonanie przez Głównego Projektanta usług w zakresie opracowania uchwalonego i obowiązującego
(tj.  dla  którego  w  postępowaniu  nadzorczym  wojewoda  nie  stwierdził  nieważności)  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  lub  uchwalonego,  opublikowanego  we
właściwym dzienniku urzędowym województwa i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (lub zmiany tych dokumentów), Wykonawca otrzyma następującą punktację :

a) za 1 opracowanie - 10 pkt
b) za 2 opracowanie - 20 pkt
c) za 3 opracowania - 30 pkt,
d) za 4 opracowania - 40 pkt

UWAGA:
a)  Wartość  punktowa  za  kryterium  doświadczenie  głównego  projektanta  będzie  ustalana  na
podstawie ilości opracowań podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty oraz zostanie obliczona
wg podanego wyżej wzoru.
b) Minimalna ilość opracowań wymagana przez Zamawiającego wynosi 1 opracowanie, maksymalna
ilość podlegająca ocenie wynosi 4 opracowania.
c) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w sytuacji, gdy
Wykonawca w ofercie nie wpisze w ofercie żadnej liczby opracowań.  

Deklarowane „Doświadczenie głównego projektanta”,  tj.  wykonanie usług,  poprzez podanie ich ilości
Wykonawca zobowiązany jest podać w składanej OFERCIE zaznaczając znakiem x w odpowiednim oknie
tabeli. Wykonawca oferuje spełnienie ww. kryterium w formularzu ofertowym w pkt 5.       

17.3.      Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 
wynikającą z sumy kryteriów.

P = C + DGP
gdzie:
P - łączna ilość przyznanych punktów,
C - punkty przyznane za kryterium cena,
DGP - punkty przyznane za kryterium doświadczenie głównego projektanta.

            
17.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta,  która  nie  podlega  odrzuceniu oraz uzyska  największą

ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert.
17.5. Jeżeli  nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na to,  że dwie lub więcej  ofert

przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  innego  kryterium oceny  ofert,  Zamawiający  spośród  tych  ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  do  złożenie  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert
dodatkowych.

17.6. Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  (nie  przewidział  jej  również  w
ogłoszeniu o zamówieniu).

18. Udzielenie zamówienia 

18.1.    Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom
określonym w Ustawie Pzp oraz w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

18.2.   Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed
zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy  regulującej  współpracę  tych
Wykonawców.

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

18.4.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i  oceny ofert spośród ofert  pozostałych w
postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

18.5.    Projektowane postanowienia umowy stanowią Rozdział III SWZ. Zamawiający przewiduje zmiany umowy
określone w Projektowanych postanowień umowy.
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19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

19.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. Wadium

t.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

21.1.    Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp jak dla postępowań o wartości mniejszej niż
progi unijne przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

21.2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

21.2.1.   Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy zgodnie z art. 513 Ustawy Pzp

21.3.    Odwołanie powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 516 Ustawy Pzp.
21.4.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
21.5.   Odwołujący  przekazuje  zamawiającemu  odwołanie  wniesione  w  formie  elektronicznej  albo  postaci

elektronicznej  albo  kopię  tego  odwołania,  jeżeli  zostało  ono  wniesione  w  formie  pisemnej,  przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.6.    Odwołanie wnosi się w terminie:
21.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10
dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

21.6.2.  5  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec
dokumentów zamówienia

21.6.3.  5 dni  od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności  można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności  innych niż
określone w pkt i odwołania SWZ

21.7.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  Stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

22. Informacje dotyczące małego, średniego i dużego przedsiębiorcy, inne informacje

22.1.    Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

22.2.   Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 poz.
1292 z późń. zm.) za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym   z
dwóch ostatnich lat obrotowych:

22.2.1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
22.2.2.  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych

nieprzekraczający  równowartości  w  złotych  2  milionów  euro,  lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

22.3.   Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 poz.
1292 z późń. zm.) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:

22.3.1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
22.3.2.  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych

nieprzekraczający  równowartości  w  złotych  10  milionów  euro,  lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
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22.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.z 2019, poz. 1292
z późń. zm)  za średniego przedsiębiorcę  uważa się przedsiębiorcę,  który w co najmniej  jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:

22.4.1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
22.4.2.  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych

nieprzekraczający  równowartości  w  złotych  50  milionów  euro,  lub  sumy  aktywów  jego  bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

22.5.  Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach  handlowych  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  935,  z  późn.  zm.)  duży  przedsiębiorca oznacza
przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą.

22.6.     Wyrażone w euro wielkości,  o których mowa w pkt 21.3.1.  i  21.4.2,  przelicza się na złote według
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego
do określenia statusu przedsiębiorcy.

22.7.      Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
22.8.     Przy  obliczaniu  średniorocznego  zatrudnienia  nie  uwzględnia  się  pracowników  przebywających  na

urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach
rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

22.9.    W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się
na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

23. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

23.1.  Administratorem  danych  osobowych  względem  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe
bezpośrednio  pozyskał  Administrator  w  trakcie  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  dalej  jako „Dane Osobowe”,  jest  Urząd Miejski  w Złotowie,  al.  Piasta  1,  77-400
Złotów,  tel.:  +48   (67)  263  21  49,  263  26  40;  reprezentowany  przez  Burmistrza  Miasta
Złotowa, zwany dalej jako „Administrator”.

23.2.    Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie Ustawy Pzp.

23.3.   Dane  Osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  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”  w  celu  związanym  z  wypełnieniem  obowiązku  ciążącym  na
Administratorze  w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.
Obowiązki te wynikają w szczególności z:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019);
2) ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

23.4.     Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
23.4.1.   upoważnieni pracownicy Administratora;
23.4.2.   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz

art. 74 ustawy Pzp; 
23.4.3.  podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy

kontroli lub audytu, Policja, prokurator.
23.5.    Dane  Osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  78  Ustawy  Pzp,  przez  okres  4  lat  od  dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  (a jeżeli  czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

23.6.    Podanie  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 (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).

23.7.   W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

23.8.     Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
23.8.1.   prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
23.8.2.   prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych  art. 18 RODO

lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
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28.3.3.  prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych o
którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w
art. 21 ust. 1 RODO.

23.9.     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których
te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres:  Urząd
Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem
ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl 

23.10.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

23.11.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

23.12.  W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji  mających w szczególności  na celu  sprecyzowanie  nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

23.13.   Wystąpienie z  żądaniem,  o którym mowa w art.  18  ust.  1 rozporządzenia  2016/679,  nie ogranicza
przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu.
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