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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, zwane dalej 

„Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa                    
w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie badania 
ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na 

dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz w jej 
załącznikach. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp. 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.  
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
5. Do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami oraz składania ofert, dedykowana jest Platforma zakupowa - adres 
profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                    

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.                         
poz. 1710  z późn.zm.). 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. 

„Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność 
komunikacyjną kolejową i drogową regionu”,  zgodnie z zapisami opisu przedmiotu 
zamówienia (OPZ), stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ oraz z projektem umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
Celem badania jest określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi 
priorytetowej 5 RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych 
połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. 

2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji  lokalnej lub 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
4. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 

ustawy Pzp. 
8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne oraz tworzy nierozerwalną 
całość ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. W związku ze 
złożonością przedmiotowego postępowania oraz wielowątkowością przygotowywanych 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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w jego wyniku raportów, a także potrzebą uniknięcia realizacji badań terenowych przy 
użyciu różnej metodologii - nie dokonuje się podziału zamówienia na części. Ponadto w 
opinii zamawiającego, podział zamówienia na części groziłby ograniczeniem konkurencji 
i w efekcie mniejsza liczba wykonawców byłaby zainteresowana złożeniem oferty, co w 
konsekwencji mogłoby prowadzić do sytuacji, w której ceny ofert złożonych, 
przewyższyłyby wysokość szacowanych przez zamawiającego wydatków przeznaczonych 
na realizację przedmiotowego zamówienia. Co więcej, potrzeba skoordynowania działań 
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby poważnie 
zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp.  

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa                         
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia: 28 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj.: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 
2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 

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

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 
2020 r. poz. 2023), 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

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

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

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

 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 
 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

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

 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi okoliczność wskazana w  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:                  
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury 
 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  
 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 
 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835) wyklucza się:  
 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  

 
1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 
 
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
 

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
 

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
 

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 
 
1.4.1 wykonał w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed dniem upływu terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 2 projekty badawcze (z wyłączeniem usług audytowych oraz 

ewaluacji dotyczących pojedynczych projektów) o wartości nie mniejszej niż 

150 tys. zł brutto każda, których realizacja dotyczyła analiz społeczno-

ekonomicznych i/lub badań ewaluacyjnych, w tym co najmniej 1 usługę 

polegającą na ocenie obszaru transportu i/lub dostępności komunikacyjnej na 

potrzeby krajowych i/lub regionalnych dokumentów strategicznych i/lub 

programów operacyjnych finansowanych ze środków UE (z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie), a w przypadku 

realizacji usług w ramach konsorcjum ze wskazaniem zakresu prac, za które 

odpowiadał każdy konsorcjant;  
 

1.4.2 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji badania niezbędnym 
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu 
zamówienia Zespół Badawczy składający się z: 
 

1.4.2.1 kierownika zespołu posiadającego: 
a) doświadczenie w kierowaniu minimum 2 projektami badawczymi, 

których realizacja dotyczyła analiz społeczno-ekonomicznych i/lub 
badań ewaluacyjnych; 

b) doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 projektem badawczym  
polegającym na ocenie obszaru transportu i/lub dostępności 
komunikacyjnej na potrzeby krajowych i/lub regionalnych 
dokumentów strategicznych i/lub programów operacyjnych 
finansowanych ze środków UE; 

c) doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod i 
technik prowadzenia badań ewaluacyjnych – m.in. udział w 3 



 Strona: 7/27 

badaniach, w tym co najmniej jedno dotyczące regionalnego 
programu operacyjnego; 

d) doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 projektem badawczym o 
wartości nie mniejszej niż 150 000 tys. zł brutto; 
 

Uwaga - doświadczenie należy wykazać poprzez opis zakresu prac 

wykonywanych w ramach każdego z wymienionych tytułów badań 

wraz z podaniem wielkości prób badawczych. 

1.4.2.2 minimum 4 osób posiadających łącznie: 
a) co najmniej 2 opracowane raporty ewaluacyjne, w tym 1 polegający na 

ocenie obszaru transportu i/lub dostępności komunikacyjnej na potrzeby 

krajowych i/lub regionalnych dokumentów strategicznych i/lub programów 

operacyjnych finansowanych ze środków UE; 
b) doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod i technik 

prowadzenia badań ewaluacyjnych o wartości nie mniejszej niż 120 tys. zł 

brutto (doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych, z 

podaniem wielkości prób); 
c) doświadczenie w prowadzeniu analiz dokumentów programowych i 

strategicznych; 
d) wiedzę na temat funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania polityki 

spójności w latach  2014-2020 oraz założeń wsparcia w obszarze transportu 

i dostępności komunikacyjnej w perspektywie 2021-2027.  

Uwaga - dla udokumentowania doświadczenia każda osoba z zespołu 

powinna wskazać jaką rolę i zadania pełniła w każdym z wymienionych 

tytułów badań. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na 
podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń 
wymaganych w SWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.  

3. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona 
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 
walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym 
nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia 
przed dniem publikacji. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają czynności, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy.  
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6. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SWZ. 

 
VI.  INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 
1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (Załącznik nr 1 do SWZ). 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  
w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby (Załącznik nr 10 do SWZ). 

4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
art. 273 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

 
4.1 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

4.1.1 wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 6 do SWZ); 

 
4.1.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ);  

 

4.2 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

4.2.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,                      
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ). 

 
4.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 
 

5. 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 podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 
składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe 
informacje zawiera rozporządzenie 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. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
 
UWAGA: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
Dokument, taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem. 
 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 
Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. 

 
VII. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH  ŚRODKACH  DOWODOWYCH 

 
W celu wykazania, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego 
wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych 
środków dowodowych:  

1. Konspekt, na który składają się elementy takie jak: koncepcja badawcza, metodologia 
badawcza i organizacja procesu badania (w tym opracowany przez Wykonawcę przykład 

mapy), na podstawie którego zamawiający dokona oceny w pozacenowym kryterium 
oceny ofert, wskazanym w dziale XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

 Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych 
na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW 

TRZECICH 
 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 
ustawy Pzp. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, zobowiązany jest: 
2.1 złożyć 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 podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą; 

2.2 złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków”, 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  
(Załącznik nr 10 do SWZ).  

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

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

5. Wzór Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 
6. Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, 

podmiotu udostępniającego zasoby, stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 
 

 
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 
Podwykonawców, jeżeli są już znani. 
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3. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach                                  
w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia,                                        
a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym                         
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

5. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 
 
 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
 

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
(lider konsorcjum).  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. 
Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie 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.  

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności 
wskazanie: 

1) nazwę postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w Dziale 
VI pkt 1 SWZ - Załącznik nr 1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI  
 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie zwanej dalej Platformą. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" 
dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie. 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowania określonym  przez 
Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ. 

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii 
niedziałania: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może 
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres 
zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl . 

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona w zakresie formalnym i 
merytorycznym jest Pani Marta Jaroszewska, tel. +48 56-62-18-361. 

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.  

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. 

8.  Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

      b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

9. 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 Pzp. 

 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.2 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

niniejszej SWZ. 
1.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami. 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
mailto:zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisana podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy. 

1.5 Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

1.6 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej określa Rozporządzenie 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. 

1.7 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
jeżeli Wykonawca: 

a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz 

b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp.  
2. Zawartość oferty: 

2.1 Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ; 
2.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Załącznik nr 
1 do SWZ);; 

2.3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo; 

2.4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (Załącznik nr 8 do SWZ); 
2.5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o Zobowiązaniu do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 9 do SWZ); 

2.6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 10 do SWZ); 

2.7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 
ustawy Pzp. (o którym mowa w dziale V pkt 5 SWZ) – jeżeli dotyczy. 

2.8 Konspekt, na który składają się elementy takie jak: koncepcja badawcza, 
metodologia badawcza i organizacja procesu badania (w tym opracowany przez 
Wykonawcę przykład mapy), na podstawie którego zamawiający dokona oceny w 
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pozacenowym kryterium oceny ofert, wskazanym w dziale XIX. Opis kryteriów 
oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
 

XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia). 

2. Zamawiający udzieli 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 na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 
w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 
 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.12.2022 r. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00 
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie


 Strona: 16/27 

3. Sposób przygotowania oferty został opisany w dziale XII. Opis sposobu 
przygotowywania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.11.2022 r. o godz. 10:10 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert.  

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

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

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

      
 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc 
po przecinku. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. 
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ 

oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie 
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu  
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej 
podane kryteria: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium w 

ocenie ofert 

1. Cena oferty 30% 

2. Koncepcja badawcza 25% 

3. Metodologia badawcza 30% 

4. Organizacja procesu 

badania 

15% 

 
2. Sposób oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu 
o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt). 
Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 
oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę 
punktów.  
W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) oferty jednakowej ilości punktów, 
wygrywa oferta z niższą ceną. 

 
2.1 Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 
                                                                            C min 
Liczba punktów w kryterium „Cena” =  -----------------   x  100 x 30% (waga kryterium)                                                                                            
                                                                            C bad 
gdzie:   
Cmin – cena brutto najtańszej oferty  
Cbad – cena brutto badanej oferty  
 
Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
  
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250.000,00 zł brutto.  
 
2.2 Punkty za kryterium „koncepcja badawcza” zostaną przyznane przez każdego z trzech 

merytorycznych członków komisji przetargowej dokonującego oceny, w skali punktowej od 0 do 

25 na podstawie dokumentu, o którym mowa w SWZ. Łączna liczba punktów przyznana przez 

dokonujących oceny członków komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez 

liczbę oceniających członków komisji.  
 

W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy, które wykażą trafność zaproponowanego 

zakresu badania, w tym sformułowanych problemów i pytań badawczych w kontekście specyfiki całego 

badania. 

Na ocenę koncepcji badania złożą się następujące składowe: 
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Składowe kryterium „koncepcja badawcza” Maksymalna ilość 

punktów 25 pkt 

1. Oferta stanowi indywidualną koncepcję badawczą 

uwzględniającą specyfikę regionu (oferta stanowi spójny i 

niepowtarzalny projekt badawczy, przygotowany w oparciu o 

dostępne dane; dla zamawiającego istotne jest, aby poszczególne 

elementy analizy umożliwiały pełną realizację celów i zakresu 

badania):  

do 15 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:                                                                                             

0 pkt – koncepcja nie stanowi niepowtarzalnego projektu badawczego, jest jedynie 

przeniesieniem zapisów z OPZ, brak spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania i 

niedostateczne uszczegółowienie problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego 

w OPZ świadczące o niezrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ 

produktów, jakie zamawiający oczekuje otrzymać w wyniku realizacji zamówienia, 

7 pkt – koncepcja przygotowana w oparciu o dostępne dane (ich tematyka jest zgodna lecz 

niedostatecznie przydatna z perspektywy zakresu badania), nie stanowi jednak niepowtarzalnego 

projektu badawczego, ogólny opis spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania i 

niedostateczne uszczegółowienie problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego 

w OPZ,  

15 pkt – koncepcja stanowi niepowtarzalny projekt badawczy, zapisy ujęte w OPZ zostały poszerzone 

o trafne dane, badania, analizy, ekspertyzy, publikacje naukowe diagnozujące przedmiot badania (pod 

warunkiem, że ich tematyka jest zgodna i przydatna z perspektywy zakresu badania), odnoszące się do 

specyfiki województwa, szczegółowy opis spójności konstrukcji logiki/ koncepcji badania wraz z 

uszczegółowieniem problemów badawczych zdefiniowanych przez zamawiającego w OPZ świadczące 

o zrozumieniu przedmiotu zamówienia, celów badania oraz wyników/ produktów, jakie zamawiający 

oczekuje otrzymać w wyniku  realizacji  zamówienia. 

2. Oferta została w trafny sposób oparta na teorii badawczej (badań 

ewaluacyjnych lub społeczno-ekonomicznych) lub koncepcji 

naukowej (dotyczącej przedmiotu badania popartej odniesieniem/ 

odniesieniami do naukowych publikacji tematycznych):  

do 4 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:                                                                                                         

0 pkt – koncepcja badawcza nie została oparta na teorii badawczej lub koncepcji naukowej,   

2 pkt –  wskazano teorię badawczą lub koncepcję naukową jednak bez wyczerpującego 

uzasadnienia jej odniesienia do przedmiotu badania, 

4 pkt – koncepcja przygotowana w oparciu o teorię badawczą lub koncepcję naukową z 

wyczerpującym uzasadnieniem i odniesieniem do przedmiotu badania. 

 

3. Przedstawienie na schemacie podejścia badawczego, które 

stanowi spójną i logiczną całość oraz zawiera wszystkie elementy 

koncepcji badania: 

do 2 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:                                                                                                         

0 pkt – brak schematu podejścia badawczego,   

1 pkt – schemat uniwersalny odnoszący się w sposób ogólny do podejścia badawczego lub nie 

zawierający wszystkich elementów koncepcji badania, będący odwzorowaniem harmonogramu 

realizacji badania, 

2 pkt – rozbudowany schemat podejścia badawczego zawierający wszystkie elementy koncepcji 

badania, nie będący wyłącznie odwzorowaniem harmonogramu realizacji badania. 

 

4. Oferta zawiera dodatkowe pytania badawcze, które analizowane 

będą pod kątem ich trafności i adekwatności do celów 

szczegółowych określonych w  badaniu*: 

do 4 pkt 
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Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:                                                                                                          

0 pkt – oferta nie zawiera propozycji dodatkowych pytań badawczych lub przedstawione pytania 

nie są trafne, adekwatne* i odpowiednio uzasadnione, bądź propozycje te powielają zakres i 

możliwości uzyskania odpowiedzi na podstawie podanych pytań badawczych w minimum 

metodologicznym,  

2 pkt – oferta zawiera propozycję 1 dodatkowego trafnego, adekwatnego i odpowiednio uzasadnionego 

pytania badawczego, 

4 pkt – oferta zawiera propozycję 2 i więcej dodatkowych trafnych, adekwatnych i odpowiednio 

uzasadnionych pytań badawczych. 

* Za trafne pytania badawcze uznaje się takie, które nawiązują do celu badania i pozwalają 

zidentyfikować obszary problemowe oraz wskazać właściwe rozwiązania. Za adekwatne uznaje 

się takie, które wpisują się w zakres badania oraz nawiązują do przyjętych celów. 

 
2.3 Punkty za kryterium „metodologia badawcza” zostaną przyznane przez każdego z trzech 

merytorycznych członków komisji przetargowej dokonującego oceny, w skali punktowej od 0 

do 30 na podstawie dokumentu, o którym mowa w SWZ. Łączna liczba punktów przyznana 

przez dokonujących oceny członków komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i 

podzielona przez liczbę oceniających członków komisji.  
 

W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy: 

Składowe kryterium „metodologia badawcza” Maksymalna ilość 

punktów 30 pkt 

1. Adekwatność metod i technik badawczych do sformułowanych 

obszarów badawczych oraz logika zaproponowanej metodologii, 

w tym: 

do 12 pkt, w tym: 

1.1. Dobór metod i technik badawczych zbierania danych 

umożliwiających analizę zarówno jakościową, jak i ilościową 

(oceniane będą pod kątem opisu i uzasadnienia ich użycia oraz 

możliwości otrzymania użytecznych i istotnych wyników badania), 

Punkty będą przyznawane według następującej kwantyfikacji: 

do 8 pkt 

0 pkt – brak uzasadnienia i możliwości zweryfikowania, w jaki  sposób wykonawca zamierza 

wykorzystać  metody i techniki badawcze, w celu otrzymania użytecznych i istotnych wyników 

badania, 

4 pkt – podstawowy opis metod i technik umożliwiający zweryfikowanie, w jaki sposób 

wykonawca  zamierza  wykorzystać  metody i techniki badawcze w celu otrzymania 

użytecznych i istotnych wyników badania, 

8 pkt – wyczerpujący opis z wykazaniem zastosowania metod i technik oraz spójności pomiędzy 

metodami zbierania i analizy danych a celami badawczymi. 

 

1.2.  Logika zaproponowanej metodologii badania przedstawiona w 

tabeli korelacji obejmującej trafne powiązania metod i technik z 

pytaniami badawczymi: 

do 4 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji:                                                                                   

0 pkt – brak przedstawienia powiązania metod i technik badawczych z pytaniami badawczymi, 

2 pkt – mniej niż 80% pytań badawczych (wymaganych i ewentualnie dodatkowych) zostało trafnie (tj. 

w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania, wraz z uzasadnieniem) przyporządkowanych do metod 

i technik badawczych,  

4 pkt – od 80% i więcej pytań badawczych (wymaganych i ewentualnie dodatkowych) zostało trafnie 

(tj. w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania, wraz z uzasadnieniem) przyporządkowanych do 

metod i technik badawczych. 

 

2. Wielkość i sposób doboru próby badawczej odpowiadającej 

przedmiotowi badania i dopasowanie do niej podmiotów badania 

do 8 pkt 
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wraz ze wskazaniem propozycji przezwyciężenia barier w zakresie 

realizacji tych prób (w tej części kryterium oceniane będzie 

określenie poziomu  zagrożenia w  osiągnięciu celów badania, 

poprawność identyfikacji poszczególnych czynników zagrażających 

niezrealizowaniu zaproponowanej wielkości próby ba-dawczej oraz 
wiarygodność sposobów eliminacji tych czynników): 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium według następującej kwantyfikacji: 

0 pkt. – brak opisu doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania oraz brak 

wskazania barier lub niepoprawne zidentyfikowanie czynników zagrażających niezrealizowaniu 

zaproponowanej wielkości próby badawczej, brak opisu lub błędny opis sposobu ich eliminacji lub 

brak określenia poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania, 

4 pkt – podstawowy opis doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania 

(wielkość próby i niepełny opis jej struktury) oraz podstawowy opis barier i zidentyfikowanych 

czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej wielkości próby badawczej, ogólny opis 

sposobu ich eliminacji oraz określenie poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania,  

8 pkt – wyczerpujący opis doboru prób badawczych adekwatnych z punktu widzenia celu badania 

(wielkość próby i opis jej struktury) oraz szczegółowy opis barier i zidentyfikowanych czynników 

zagrażających niezrealizowaniu wszystkich zaproponowanych wielkości prób badawczych, wraz ze 

sposobem ich eliminacji oraz określeniem poziomu zagrożenia w osiągnięciu celów badania. 

 

3. Propozycja podejścia do badania mieszkańców regionu wraz z 

zaproponowaniem doboru próby badawczej (wielkość i struktura 

próby badawczej zapewniająca reprezentatywność mieszkańców 

regionu) oraz wskazaniem adekwatnego uzasadnienia i odniesienia 

do przedmiotu analizy i celów badania 

do 10 pkt 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium według następującej kwantyfikacji: 

0 pkt – w ofercie nie przedstawiono podejścia do badania mieszkańców regionu 

5 pkt – oferta zawiera podstawowy opis podejścia do badania mieszkańców oraz propozycji doboru 

próby badawczej, jednak bez wyczerpującego uzasadnienia i odniesienia do przedmiotu analizy i celów 

badania, 

10 pkt – oferta zawiera wyczerpujący opis podejścia do badania mieszkańców oraz propozycję doboru 

próby badawczej, wraz z adekwatnym uzasadnieniem i odniesieniem do przedmiotu analizy i celów 

badania, 

 

 

2.4 Punkty za kryterium „organizacja procesu badania” zostaną przyznane przez każdego z 

trzech merytorycznych członków komisji przetargowej dokonującego oceny, w skali 

punktowej od 0 do 15 na podstawie dokumentu, o którym mowa w SWZ. Łączna liczba 

punktów przyznana przez dokonujących oceny członków komisji w tym kryterium zostanie 

zsumowana i podzielona przez liczbę oceniających członków komisji.  

 

W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy: 

Lp. Składowe kryterium „organizacja procesu badania” Maksymalna ilość 

punktów  15 pkt 

1. Rozplanowanie zadań w harmonogramie z wykorzystaniem 

wykresu Gantta (przedstawienie czytelnego podziału zadań 

pomiędzy członków zespołu badawczego z podziałem na tygodnie): 

do 2 pkt 

0 pkt – brak wykresu Gantta  

1 pkt – wykres Gantta nieobejmujący wszystkich elementów opisanych w kryterium, 

2 pkt – wykres Gantta obejmujący wszystkie elementy opisane w kryterium. 
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2. Instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych (wykonawca 

przedstawi instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych 

przekazywanych oraz zbieranych w toku realizacji badania).  

do 2 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 

0 pkt – brak wskazania trafnych instrumentów gwarantujących bezpieczeństwo danych, 

1 pkt – jeden wskazany przez wykonawcę trafny instrument gwarantujący bezpieczeństwo danych, 

2 pkt – co najmniej 2 wskazane przez wykonawcę trafne instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo 

danych. 

Punkty zostaną przyznane jedynie za trafnie zidentyfikowane instrumenty gwarantujące 

bezpieczeństwo danych (tj. obejmujące takie okoliczności i zdarzenia, które zapewniają 

zminimalizowanie ryzyka braku możliwości realizacji celów badania bądź wycieku danych 

przekazywanych i zbieranych w wyniku realizacji badania). 

3. Wykorzystanie analiz przestrzennych jako formy prezentacji 

danych i wyników badania 
do 8 pkt 

W ramach kryterium Wykonawca przygotuje przykłady map, zawierające następujące treści: 

- mapa, na której zostanie zaprezentowany aktualny układ dróg, minimum poziom dróg 

wojewódzkich w ramach województwa kujawsko-pomorskiego zgodny z aktualnym stanem na lata 

2021-2022,  

- kartogram, przedstawiający wybrane zjawisko z tematyki objętej badaniem, a podstawową 

jednostką terytorialną będą gminy woj. kujawsko-pomorskiego.  

Przykłady kompozycji będą oceniane pod kątem zastosowania czytelnej kolorystyki, objaśnienia 

znaków umownych, przejrzystości legendy i etykiet danych, a także zastosowania odpowiednich 

metod graficznej prezentacji danych kartograficznych.  

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 

0 pkt – w ofercie nie przedstawiono przykładu prezentacji danych i wyników badania przy użyciu 

mapy; 

2 pkt - w ofercie zaprezentowano jeden przykład mapy, obejmujący wszystkie elementy opisane w 

kryterium, adekwatne do rodzaju kompozycji; 

4 pkt – w ofercie zaprezentowano dwa przykłady map, ale nieobejmujące wszystkich elementów 

opisanych w kryterium; 

8 pkt – w ofercie zaprezentowano dwa przykłady map, obejmujące wszystkie elementy opisane w 

kryterium (pełna treść i dobrze skonstruowane kompozycje). 

4. Przykłady wizualizacji danych, np. prezentacja multimedialna, 

infografika itp. 
do 3 pkt 

Zamawiający przydzieli punkty według następującej klasyfikacji: 

0 pkt – w ofercie nie przedstawiono przykładów wizualizacji danych z badania zrealizowanego 

przez wykonawcę, 

1 pkt – w ofercie przedstawiono co najmniej 1 przykład wizualizacji danych z badania 

zrealizowanego przez wykonawcę, które ocenione zostaną pod kątem zawartych informacji, 

użytego języka, rozmieszczenia treści oraz przejrzystości ujętych elementów graficznych, 

3 pkt – w ofercie przedstawiono co najmniej 2 przykłady wizualizacji danych z  badania 

zrealizowanego przez wykonawcę, które ocenione zostaną pod kątem zawartych informacji, 

użytego języka, rozmieszczenia treści oraz przejrzystości ujętych elementów graficznych. 

 
3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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4.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą 
dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 

6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, 
który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia 
wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 
XX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o 
których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

3. 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. 

 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest 
do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do 
zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli wadium było 
wymagane. 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do 
SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie 
uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
3.1 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 7 do SWZ), jeśli wynikać to 

będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe osoby wchodzące 
w skład Zespołu, spełniać będą warunki określone w dziale V pkt 1 ppkt 1.4.2,  

3.2 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
57 pkt 2, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

3.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z 
okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w 
chwili składania oferty takich jak w szczególności: 
3.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji 

przedmiotu zamówienia, 
3.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową 

realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest 
jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, 
niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, 
wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem 
strajku u Wykonawcy, działania wojenne, epidemie. 

3.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów 
realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w 
realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie 
zależnych od Zamawiającego.  W przypadku zaistnienia ww. okoliczności 
termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu 
stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, 

3.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia 
niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

3.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u 
Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 

3.3.6 sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać 

to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności zmiany 

terminów realizacji zamówienia lub wynikać to będzie z innych zmian 

wprowadzonych do umowy. 
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4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze 

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT 
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w 
stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie 
Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 

5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym w projekcie umowy. 
 
Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 
 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 
 

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują Wykonawcy,  jeżeli ̇ ma  lub  miał  interes  w  
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł ́lub możė ponieść ́szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
4. 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. 

5. Domniemywa się, że 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. 

6. Odwołanie wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 
w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a; 
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2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 
terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne; 
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - 
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia albo 
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania albo 
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b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 
postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 
XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), 
dalej: rozporządzeniem 2016/679, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę 
będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oraz zgodnie z przepisami 
krajowymi.  
Zamawiający informuje, że: 
 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Kujawsko-
Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
Pl. Teatralny 2; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest Pan Andrzej Narolewski, adres poczty 
elektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

▪ odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o 
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem ograniczenia zasady 
jawności;  

▪ dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 

▪ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez rozporządzenie 2016/679  i związanych z udziałem w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych 
należą: 
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 
Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679  względem 
osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to 

mailto:iod@kujawskopomorskie.pl
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dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że; 
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679 

(dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679 (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania 
danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności 
lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679 (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 rozporządzenia 2016/679, związanych z przekazaniem 
jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych 
osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o 
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (uprawnienie do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 


