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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
   
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na robotę budowlaną  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego 
POD NAZWĄ: 

 
 
 

„Utworzenie Centrum  Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz  
zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu ”  

 

Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
                                                                                                                          Barbara Utracka - Minko 

 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 17 sierpnia 2020r. 
1. drogą elektroniczną w BZP pod numerem 575195-N-2020 
2. na stronie internetowej Zamawiającego:  bip.pomorskieparki.pl 
3. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                       
 
Sporządziła: 

 
Komisja Przetargowa 
Powołana przez  
Dyrektora Pomorskiego Zespołu  
Parków Krajobrazowych w Słupsku 
 
 

 
Znak sprawy: PZPK.DAO.251.3.2020 

 

http://www.slupsk.pl/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 

Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 
2. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 

15.30. 
3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel./ faks   59 84 29 829   
4. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl 
5. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl. 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił SWIZ:         

www. bip.pomorskieparki.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 
budowlanych. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 5 350 000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”, Oś 
priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum  Edukacji 
Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”, 
na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami.  

2. W ramach Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie inwestycji funkcjonować będą: Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej i siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
http://www.pomorskieparki.pl/
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3. W ramach zadania inwestycyjnego Zamawiający przewiduje: 
1) rozbudowę, przebudowę i i zmianę sposobu użytkowania  budynku Szkoły Podstawowej 

w Staniszewie na cele działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej (dalej „OEE”) oraz 
siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej 
„KPK”), 

2) budowę budynku garażowego z wiatą o funkcji edukacyjnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą,  

3) utworzenie terenu edukacji ekologiczno-przyrodniczej i terenu rekreacyjnego  
z niezbędną infrastrukturą,  

4) zagospodarowanie działki – utwardzenie komunikacji wewnętrznej, przebudowa 
fragmentu istniejącego dojazdu,wyposażenie terenu.  

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
zatytułowany „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez przebudowę, rozbudowę i 
zmianę sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie, budowę budynku 
garażowego z wiatą oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej”  
i opracowany przez Pracownię Projektowo-Usługową Anna Wesołowicz-Knop, decyzja  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r.  stanowiące załącznik  
nr 8 do SIWZ. 

5. Kody CPV 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
79421200-3          Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
45000000-7 Roboty budowlane 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 
45400000-1           Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6           Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi 

6. Obiekt stanowiący przedmiot zamówienia ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Gminy 
Kartuzy. 

7. Lokalizacja: działka 444/1 obręb Staniszewo, gmina Kartuzy. 
8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, tj.: 
a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe  

i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych, szczegółowe opinie 
geotechniczne do celów projektowych, w formie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geotechniczne, 
dokumentacje archeologiczne, szczególnie w aspekcie wyprzedzających 
ratowniczych badań archeologicznych, inwentaryzacje budowlane do celów 
projektowych oraz do zaplanowania rozbiórek, inwentaryzacje dendrologiczne, 
ekspertyzy, koncepcje projektowe itp.,  

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcja projektowa, 
wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany zwany dalej „projektem 
budowlanym” projekty wykonawcze i warsztatowe, wytyczne oraz plan BIOZ) 
niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ w szczególności w programie 
funkcjonalno – użytkowym, 

c) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 
budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,  

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień warunkujących prowadzenie prac 
budowlanych, w tym m.in. z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, przygotowanie 
wniosku wraz z ekspertyzą p.poż. w celu uzyskania odstępstwa od wymagań 
techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej od Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz uzgodnień higieniczno-
sanitarnych, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowej realizacji robót; 

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
f) opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych 

gruntu, 
g) złożenie koncepcji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego celem jej 

wstępnego zaopiniowania przez konserwatora zabytków Powiatu Kartuskiego, 
h) na etapie projektowania należy dokonać z Zamawiającym uzgodnień materiałowych; 
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i) projekt przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaga akceptacji 
Zamawiającego; 

j) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację 
projektową, a także: 

a) wykonanie wszelkich pomiarów kontrolych, ekspertyz, opinii, prób i badań w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) wykonanie resursu dla urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych, 
c) przewiezienie płyt drogowych z rozbiórki i rozładowanie na działce nr 146/2  

w Staniszewie ul. Kaszubska 26, 
d) wykonanie czynności rozruchowych, 
e) przeprowadzanie prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
f) obsługę geodezyjną i geotechniczną zadania inwestycyjnego, 
g) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, 

dokumentacji techniczno-ruchowych, 
h) opracowanie świadectwa charakterystyki; 
i) opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu 

budowlanego; 
j) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.  

3) zapewnienie nadzoru autorskiego: 
a) zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia 
uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania; 

b) konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym 
pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego  
w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Projektanta Wykonawcy; 

c) projektant Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy odpowiednio 
co do omawianego zakresu. 
Uwaga: Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
podrozdział 7.9. pkt 3 b) – koszt nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 15% 
kosztów dokumentacji projektowej. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 
 

 
 

6 

9. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 
1) warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 10.07.2020 r.,  

2) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
tj.m.in.: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż; 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych; 

d) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
f) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 
1) Wykonawca zorganizuje, a po zakończeniu prac, zlikwiduje teren budowy na własny koszt i 

doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem 
terenów przyległych i dróg dojazdowych; 

2) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie 
budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób 
„przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach; 

11. Postanowienia ogólne: 
1) Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie  

z obowiązującym przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych 
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą 
uzyskania pozwolenia na budowę przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze (dwa 
komplety) projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej i 
elektronicznej (PDF i w pliku otwartym). 

2) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia przysługujące mu 
majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, 
objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania 



 
 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 
 

 
 

7 

całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
postanowienia w tym zakresie uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącej 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

3) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. Termin 
gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  

4) Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z 
organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją terenu budowy oraz inne koszty 
towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza 
budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków 
uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 
związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu  
użytkowania przebudowango i rozbudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych 
w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy na terenie budowy  
z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego 
i innych osób. Rady budowy mają odbywać się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
na 2 tygodnie. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót 
i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową.   

7) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w 
organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

9) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy,  
w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

10) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 

11) Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną dla 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

12) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
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13) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych  
i zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą 
m.in.: 

a) dziennik budowy; 
b) decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; 
c) oświadczenie Kierownika budowy; 
d) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na 

wbudowane materiały; 
f) protokoły badań i prób; 
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza; 
h) dokumentacja fotograficzna; 
i) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi 

przez nadzór autorski i inspektora nadzoru inwestorskiego; 
j) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 

12. Jeżeli w niniejszej SIWZ lub programie funkcjonalno-użytkowym pojawią się ewentualne 
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny 
standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim 
przypadku może zaoferować materiały lub urządzenia „równoważne” które spełniają wszystkie 
minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ/Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa 
na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich 
parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż 
przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku 
do przedstawionych przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SIWZ/ Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
przykładów patentów, pochodzenia, czy też odniesienie się do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisane w dokumentacji tj. SIWZ/ Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod 
warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. 

14. W wykonywanym budynku należy stosować materiały i urządzenia wysokiej jakości, 
wykończenia wnętrz wykonać w podwyższonym standardzie, wysokiej trwałości i o wysokich 
walorach estetycznych. 

15. Przed wykonaniem robót budowlanych i montażowych Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji wnioski materiałowe. 



 
 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 
 

 
 

9 

16. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy 
przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 

17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga: 
1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności  
w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające 
na: 
- przygotowaniu terenu pod budowę (np. wykonanie nawierzchni utwardzonych, 
wykonanie niezbędnych przyłączy, roboty rozbiórkowe), 
- wykonywaniu robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: prace murarskie, 
tynkarskie, glazurnicze, malarskie, stolarskie, rozbiórkowe, zbrojarskie, betonowe i 
żelbetonowe, ciesielskie, dekarskie; 
- wykonywaniu robót elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, wod-kan  
i sanitarnych (montowanie instalacji grzewczych, wodnych, telekomunikacyjnych), 
- wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 
budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy etc. 
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie 
dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby.1 

2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

18. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 
ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

19. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres tych 
robót budowlanych będzie zgodny z robotami opisanymi kodami CPV wskazanymi w ust. 5, zaś 
warunki ich udzielenia zostaną ustalone w drodze negocjacji, przy zastosowaniu postanowień 
umowy dla zamówienia podstawowego. 

                                                 
1  zob. opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w której wskazano, iż „czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i 

inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają 
samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.11.2022 r.  

Ww. termin dotyczy: 
1) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ,  
2) wykonania robót budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego, 
3) uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych i dróg dojazdowych, 
4) uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

    
 3.1 Doświadczenie wykonawcy  
 
 Minimalny poziom zdolności: 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie (2) roboty 
budowlane, każda robota polegająca na budowie lub przebudowie budynku/budynków  
o wartości robót minimum 2 500 000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto).  

 
Uwaga:  
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona 

będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o 
średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia 
niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 
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2. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji 
„budynek”, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

3. W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, 
Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy 
w realizacji robót objętych tym zamówieniem. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie 
uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

 
3.2 Osoby skierowane do realizacji zamówienia. 
 
Minimalny poziom zdolności: 
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie 
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki  
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 

 
3.2.1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Minimalny poziom zdolności: 
 

3.2.1.1. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba z 
uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w 
projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co 
najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw. 

3.2.1.2. Projektant branży architektonicznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 
legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po 
uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako 
projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych  
w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 

3.2.1.3. Projektant branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po 
uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako 
projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych  
w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 

3.2.1.4. Projektant branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu 
(nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe  
w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie 
wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 
projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw. 

 
UWAGA:  
- Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) 

projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jego ostateczny odbiór 
na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna jako 
projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego aktualizacji lub optymalizacji. 

- Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji 
projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany 
za spłniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 
 

3.2.2. ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA) 
Minimalny poziom zdolności: 

 
3.2.2.1 Kierownik budowy - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.  

3.2.2.2 Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
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3.2.2.3 Kierownik robót branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń. 

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które pozwalać będą na 
pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową, a także dopuszcza uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. 

- Zamawiający dopuszcza pełnienie maksymalnie dwóch (2) funkcji z wymienionych powyżej 
przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i 
legitymowania się doświadczeniem jw. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) Wykonawcę, 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 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w 
postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       
dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy 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 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
5-9 SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
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wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział 

V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział V 
ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 

SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 
pkt. 7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 10 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 11 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 3 powyżej. 
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6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

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. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 
1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I 
DODATKOWE INFORMACJE  

 
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 

 
1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 
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2) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 
treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy podmiot, 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. 

Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego  będzie zobowiązany 
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przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, tj.:  
a) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane.  
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

b) dowodów określających czy te roboty budowlane (wskazane w wykazie robót 
budowlanych) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

c) wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 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 zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz  lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH:  
NIE DOTYCZY 

 
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE 
SKŁADANIA OFERT) TJ.:  
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1) NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
NIE DOTYCZY 

2) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 
5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami 

rozdziału VIII SIWZ. 
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym 
Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do 
podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z 
ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) 
chyba, że Zamawiający 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, a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na 
którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez 
wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, 
Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są 
dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 
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4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

5) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V 
ust. 1 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie.   

7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem2. 

8) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 
„procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców 
oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w 
formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

                                                 
2 Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993). 
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2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej. 

3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest 
forma pisemna.  

4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez 
zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była 
prowadzona w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 6. 

8. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
PZPK.DAO.251.3.2020 Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we 
wszelkich kontaktach z zamawiającym. 

9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania są: Paweł Jakubowski, Grażyna Romanowska 
e-mail: zampub@pomorskieparki.pl 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych.  
2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

mailto:zampub@pomorskieparki.pl
https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art(6(b))ust(5)pkt(2)
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z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 
ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem  
i zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy (Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie zaleca się wskazanie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie), czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia;  

2) wskazanie Zamawiającego czyli Beneficjenta gwarancji, tj.: 
 

Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 
 

3) wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub 
instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,  

4) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu 
wadialnego tj. „Utworzenie Centrum  Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy 
wraz zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu ”.   

5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 
6) wskazanie sumy gwarancyjnej, 
7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 
8) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły 
okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
– Bank PKO BP SA   66 1020 1811 0000 0202 0312 5499 z  dopiskiem  na  przelewie:  „Wadium 
w przetargu nieograniczonym pn. „Utworzenie Centrum  Edukacji Ekologicznej w Staniszewie 
gmina Kartuzy wraz zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu ”. Kopię polecenia przelewu 
lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 
2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 
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7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w 
tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego. 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
2. Oferta musi zawierać minimum: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w 
jego treści i oferowanej części, 

2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej 
SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ składane 
są po terminie składania ofert, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
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8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 
zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący 
sposób: 

nazwa (firma) 
adres wykonawcy 
 

                                               Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
    ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk 
    (sekretariat) 

 
„Oferta na robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Utworzenie Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Staniszewie  gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i 
wyposażeniem terenu”. 

 
Nie otwierać przed dniem ………….r., godz. ……. 

 
 

9. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
12. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) 
powinny spełniać następujące wymagania: 

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 
dokument pełnomocnictwa, 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w 
rozdziale VI SIWZ, 

3) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do 
pełnomocnika. 

4) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców 
wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada 
za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

13. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie 
strony w ofercie lub oddzielnie). 

14. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i 
oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, 

zgodnie ze wzorem określonym w ust. 8 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym 
terminem. 

17. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: 

1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz z 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; 

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz z 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, i który nie 
jest mikroprzedsiębiorcą 

3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał 
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średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 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, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym 
przedsiębiorcą. 

Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124  
z 20.5.2003, s. 36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 
Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 9 września 2020 roku, o godz. 12:00. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 

1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 

2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 
niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2020 roku o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a,                                                          
76-200 Słupsk - w sali nr. 11. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  
 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN)  
w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z podaniem stawki 
VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie 
zamówienia. 
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2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej, realizacją robót objętych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia 
obejmującego roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy 
wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”. 

4. Cena ofertowa musi zawierać również: 
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 

rozbiórkowe i porządkowe, 
2) koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, zużycia wody i  energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace 
porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

3) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy), 
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 
5) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 

(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 
6) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia 

w celu wykonania przedmiotu umowy, 
7) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie 

taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 
8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami pomiarów kontrolych ekspertyz, 

opinii, prób i badań, w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych 
przepisami protokołów, inwentaryzacji oraz koordynacjiprzeglądów gwarancyjnych; 

10) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,  
11) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert; 
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12) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji  
i rękojmi, 

13) koszty przeniesienia autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz wyrażenia zgody 
na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie przez Zamawiającego wykonywania praw 
zależnych na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową; 

14) koszty ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR/EAR - all risks) 
zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich [PLN].  

6. 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.  

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 6, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym 
załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do 
oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u 
Zamawiającego obowiązku o którym mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał płatności w mechanizmie podzielonej płatności 
tzw. „split payment”, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jeżeli Wykonawca jest czynnym 
podatnikiem VAT. 

9. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną brutto rozumianą jako maksymalna kwota jaką 
Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy z tytułu wykonania całego zamówienia (cena w ujęciu art. 
3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług). 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa Opis Znaczenie 
(waga)  w % 

1 Cena (C) Cena brutto oferty – 60 pkt 60 

2 Termin gwarancji  
(T) 

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma 
maksymalną ilość punktów – 20 pkt.  20 
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3 
Doświadczenie 
kierownika 
budowy (DK) 

Oferta z najdłuższym doświadczeniem kierownika 
budowy otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 
pkt. 

20 

 
 
2. Opis sposobu oceny ofert. 

Ocenie ofert będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Każda oferta zostanie oceniona w następujący sposób: 
 
1) W pierwszej kolejności zostanie obliczona liczba punktów osobno dla każdego kryterium 

wg poniższych wytycznych: 
 
a) Zasady oceny kryterium „Cena (C)”  

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg wzoru: 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶) = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑜𝑜

 × 𝟔𝟔𝟔𝟔 pkt 

gdzie: 
Cmin – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
 

b) Zasady oceny kryterium „Termin gwarancji (T)”  

Liczba punktów w kryterium „Termin gwarancji” (T) zostanie obliczona wg. wzoru: 
 

 
                     Termin gwarancji oferty badanej 

Termin gwarancji (T) =  -------------------------------------------------------- x 20 pkt 
                       Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji  
 
UWAGA: Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin gwarancji liczony od dnia odbioru 
końcowego robót poprzez zaznaczenie jednego z następujących terminów: 

 36 miesięcy 
 48 miesięcy 
 60 miesięcy 
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Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy. 
Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie - 60 m-cy. 
 
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że 
Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji  tj. 36 m-cy i taki termin zostanie 
uwzględniony w Umowie z wykonawcą.  
 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert  
w kryterium „termin gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie  
z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy.  
 
Jeżeli wykonawca zaznaczy więcej, niż jeden termin uznaje się, że Wykonawca zaoferował 
najkrótszy z zaznaczonych termin gwarancji i taki termin zostanie uwzględniony w Umowie z 
wykonawcą.  
 

c)  Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (DK) 

Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) doświadczenia osoby 
skierowanej do realizacji zamówienia (nabytego po uzyskaniu uprawnień o których mowa w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 ppkt. 3.2.2.1 SIWZ) w pełnieniu funkcji kierownika budowy na robotach 
budowlanych o wartości kontraktowej nie mniejszej niż 1 000.000 zł brutto (jeden milion złotych 
brutto), wg. wytycznych wskazanych w tabeli: 
 

Doświadczenia kierownika 
budowy 

Lata doświadczenia 
termin od - do 

(suma okresów, w których osoba 
faktycznie wykonywała funkcje 

kierownika budowy) 

Liczba punktów 

doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy na 

robotach budowlanych o 
wartości kontraktowej nie 

mniejszej niż 1 000.000 zł brutto 

do 2 lat doświadczenia 2 pkt. 

powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia 5 pkt. 
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(nabyte po uzyskaniu 
uprawnień o których mowa w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 ppkt. 

3.2.2.1 SIWZ) 

powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia 10 pkt. 

powyżej 5 lat doświadczenia 20 pkt. 

 
 
Uwaga:  

1) Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów, jeżeli Wykonawca w sposób niebudzący 
wątpliwości wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia (pełnienia funkcji 
kierownika budowy) posiada doświadczenie jw. Aby wykazać ww. doświadczenie 
Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym  (wykazie wskazanym w 
pkt. 9): 

a) Imię i nazwisko kierownika budowy, 
b) Nazwę inwestycji, 
c) Nazwę Inwestora inwestycji (Zamawiającego), 
d) Wartość kontraktową inwestycji, 
e) Funkcję pełnioną przez wykazywaną osobę na inwestycji, 
f) Czasookres pełnienia ww. funkcji na inwestycji - od (m-c/rok) – do (m-c/rok). 

2) Zamawiający nie będzie brał pod uwagę doświadczenia realizowanego przed dniem 
wydania uprawnień o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 ppkt. 3.2.2.1 SIWZ.  

3) Zamawiający, sumując lata doświadczenia nie będzie brał pod uwagę inwestycji których 
terminy realizacji nakładają się. Tym samym niedopuszczalne jest sumowanie  
doświadczenia przy wykonywaniu zadań w tym samym czasie tj. (podwójne wliczanie ich do 
okresu doświadczenia osoby). 

4) W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wyrażona będzie w walucie obcej, 
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla 
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli 
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

5) W sytuacji braku wypełnienia wykazu zawartego w formularzu ofertowym (pkt. 9  
w załączniku nr 2 SIWZ) oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie 
kierownika budowy” otrzyma 0 pkt. 

6) Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia informacji (danych) w sposób rzetelny, 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 1. Przedstawienie informacji (danych) w odmienny 
sposób niż wymaga tego Zamawiający czy też brak podania pełnych danych, może 
skutkować niezaliczeniem danego okresu do lat doświadczenia kierownika budowy. 
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7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń, w każdy dostępny mu sposób.  

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach podmiotów trzecich w 
zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert. Niedostosowanie się do 
przedmiotowego wymogu skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w tym kryterium.   

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) uzyska najwyższą 
liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, według zasad oceny ofert określonych w 
punktach powyżej. 

 
XIV. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
4.  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  

 
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  
1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 

upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umowy z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie zawierającej, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi 

lub gwarancji. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem ważnej polisę OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa lub inny dokument ubezpieczenia musi 
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potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym 
limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych). 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do 
realizacji zamówienia wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami SIWZ, w szczególności dla projektantów 
branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, kierownika 
budowy oraz  kierowników robót branży sanitarnej oraz elektrycznej, a także dla projektantów 
i kierowników innych branż jeśli Wykonawca uzna ich udział za niezbędny do prawidłowej 
realizacji zamówienia. 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokument „Warunki 
gwarancji” o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy. 

5. Zawarcie Umowy będzie uzależnione od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 - 151 ustawy PZP,  
z uwzględnieniem  wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ (rozdział XVI). 

 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, treść 
poręczenia/gwarancji musi odpowiadać treści ust. 7 i 8. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 
148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
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8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym),  
a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – 
zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej 
warunkach.  

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami 
wzoru Umowy. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie  
i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 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 
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
XIX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół 
Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 98 29, e-
mail: biuro@pomorskieparki.pl . 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Utworzenie Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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. 

8. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich 
kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl ). 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
mailto:iod@pomorskieparki.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na robotę budowlaną
	w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego

