
 

 

Ogłoszenie nr 524288-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.  

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku : 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowej 

siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce 

Letnisku” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w 

Garbatce – Letnisku , krajowy numer identyfikacyjny 67300711000000, ul. ul. Hanki 

Lewandowicz  4 , 26-930  Garbatka - Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 

621 00 47, , e-mail zsdwgarbatce@poczta.onet.pl, , faks 48 621 00 47.  

Adres strony internetowej (URL): http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



pisemnie  

Adres:  

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku, ul. 

Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka-Letnisko –sekretariat Dyrektora  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół 

Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla zadania pn. „Budowa nowej 

siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce 

Letnisku” wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 2. Opracowanie projektowe będzie 

obejmować budynek dla siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 

Kochanowskiego w Garbatce Letnisku na działce ewidencyjnej Nr 509/6 w obrębie 

ewidencyjnym Garbatki Letnisko – Północ, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, o 

powierzchni 3,1153ha. Zakres prac obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji 

kosztorysowo – projektowej, na podstawie opracowanej Koncepcji, wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 3. W skład dokumentacji wchodzić będą w 

szczególności: 1) Projekt zagospodarowania terenu z elementami małej architektury; 2) 



Projekt architektoniczno-budowlany; 3) Projekt konstrukcyjno-budowlany; 4) Projekty 

branżowe wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z projektem kotłowni gazowej 

wspomaganej niekonwencjonalnymi źródłami energii (np. solar, pompa ciepła, fotowoltaika); 

5) Projekty przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetyczne, gazowej, telekomunikacyjnej; 6) Projekt budowlany wentylacji 

mechanicznej, w wybranych pomieszczeniach; 7) Projekt klimatyzacji w wybranych 

pomieszczeniach; 8) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej 9) Projekt budowlany sieci 

strukturalnych (komputerowa i telefoniczna) z dedykowaną instalacją zasilającą i UPS, 

instalacja przyzywowa w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych, instalacja kontroli 

dostępu, alarmowa i przeciwpożarowa; 10) Kompletne projekty wykonawcze dla wszystkich 

zakresów z uwzględnieniem szczegółów i detali wraz z zestawieniami; 11) Projekt zjazdów; 

12) Projekt ogrodzenia terenu, robót drogowych, placów, dojść, dojazdów, miejsc 

postojowych, projekt oświetlenia terenu; 13) Projekt wykończenia i wyposażenia wnętrz w 

elementy technologiczne i użytkowe włącznie ze zbiorczym wykazem tych elementów oraz 

ich kosztów; 14) Projekt technologii kuchni wraz z wyposażeniem uwzględniający 

wymagania Zamawiającego; 15) Projekt budynku warsztatów szkolnych wraz z technologią i 

wyposażeniem uwzględniający wymagania Zamawiającego i profil szkoły; 16) Przedmiary 

robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów dla wszystkich opracowań; 17) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy; 18) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót. 4.ZAKRES OPCJONALNY: 1)Wykonawca zobligowany jest do rozpoznania 

aktualnie prowadzonych konkursów i wskazania Zamawiającemu rekomendacji dotyczącej 

możliwości aplikowania do Konkursu w zakresie efektywności energetycznej z 

uwzględnieniem całości lub części zakresu przedmiotowej dokumentacji technicznej w 

okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2) Po pisemnym zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego propozycji konkursu, Wykonawca zobligowany jest do wykonania 

kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności wniosku o dofinasowanie, wszystkich 

niezbędnych załączników w tym analizy finansowej, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia 

wymagań i wzorów dokumentów przez organizatora konkursu, jednak nie później niż w 

terminie umożliwiającym skuteczne złożenie wniosku o dofinasowanie do wybranego 

konkursu. 5. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do: 1) 

uzyskania mapy do celów projektowych, 2) uzyskania wypisu z rejestru gruntów w przypadku 

konieczności; 3) uzyskania niezbędnych dla potrzeb projektowych warunków technicznych 

od zarządców sieci; 4) wykonania badań geotechnicznych i gruntowych; 5) przygotowania 

inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem oraz uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew jeżeli 

takowe okażą się konieczne w celu realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanego 

projektu; 6) dokonania wszelkich uzgodnień przewidzianych w Prawie Budowlanym 

stosownie do zakresu projektowanych prac; 7) w przypadku konieczności wykonanie innych 

czynności (wykonanie dodatkowych badań, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń itp.), na 

potrzeby projektu; 8) wykonanie wizualizacji 3D projektu; 9) wykonanie wersji 

elektronicznej modelu 3D, pozwalającej na wykonanie na wykonanie makiety 

projektowanego budynku w skali 1:200; 10) uzyskania w oparciu o opracowany projekt 

budowlany pozwolenia na budowę, 11) świadczenia usługi nadzoru autorskiego w przypadku 

realizacji inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik 2 do 

SIWZ, w skład którego wchodzi Koncepcja nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i 

Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku stanowiąca dla Wykonawcy 

wytyczne do projektowania.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71240000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 



71221000-3 

71320000-7 

71242000-6 

71247000-1 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:  8   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje następujące terminy szczegółowe: 1) 

Wykonanie projektu budowlanego i przekazanie do sprawdzenia Zamawiającemu do 6 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 2) Naniesienie ewentualnych poprawek do projektu 

budowlanego i złożenie poprawionego projektu wraz potwierdzeniem złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3) Wykonanie pozostałej 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przekazanie do sprawdzenia Zamawiającemu do 

7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4) Naniesienie poprawek i przekazanie kompletnej 

dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5) 

Termin ewentualnego wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy 

dotyczącej robót budowlanych do czasu uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji. 

6)Termin przygotowania dokumentacji aplikacyjnej: a) Wykonawca zobligowany jest do 

rozpoznania aktualnie prowadzonych konkursów i wskazania Zamawiającemu rekomendacji 

dotyczącej możliwości aplikowania do Konkursu w zakresie efektywności energetycznej z 

uwzględnieniem całości lub części zakresu przedmiotowej dokumentacji technicznej w 

okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. b) Po pisemnym zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego propozycji konkursu, Wykonawca zobligowany jest do wykonania 

kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności wniosku o dofinansowanie, 

wszystkich niezbędnych załączników w tym analizy finansowej, w terminie 30 dni od dnia 

udostępnienia wymagań i wzorów dokumentów przez organizatora konkursu, jednak nie 

później niż w terminie umożliwiającym skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie do 

wybranego konkursu.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań szczegółowych w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej: a1) jedno 

zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku o kubaturze co 

najmniej 85 000 m³, na podstawie której, wykonano roboty budowlane i uzyskano 

prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku, a2) jedno zamówienie polegające na 

wykonaniu dokumentacji projektowej budynku szkoły lub innego sklasyfikowanego w klasie 

1263 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla co najmniej 100 uczniów (osób), na 

podstawie której, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę; a2) jedno zamówienie 

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej sali gimnastycznej o kubaturze co 

najmniej 7 500 m³, na podstawie której, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę; a3) 

jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku zbiorowego 

zamieszkania, hotelu lub budynku zakwaterowania turystycznego, (klasy 1130, 1211, 1213 

według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) na co najmniej 80 osób z pionem 

żywieniowym na co najmniej 100 konsumentów, na podstawie której, uzyskano prawomocne 

pozwolenie na budowę; a4) jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji 

instalacji wykorzystującej energię odnawialną (w tym między innymi fotowoltaika, pompa 

ciepła, instalacja solarna) o mocy znamionowej co najmniej 250 kW. Projekty, które 

posiadają dwie lub więcej cech wymienionych w punktach a1)-a4) mogą stanowić 

potwierdzenie spełniania więcej niż jednego warunku tj. przykładowo projekt szkoły o 

kubaturze 85 000 m³, przeznaczonej na 150 uczniów, oddanej do użytkowania z salą 

gimnastyczną o kubaturze 7 500 m³ i wyposażonej w instalację fotowoltaiczną o mocy 250 

kW, może stanowić potwierdzenie spełniania warunków wymienionych w puntach a1, a2 i a4. 

a5) jedno zamówienie polegające na wykonaniu bilansu energetycznego wraz z dokumentację 

projektową budynku szkoły lub innego budynku skalsyfikowanego w klasie 1263 Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowalnych. a6) minimum 3 usługi polegające na przygotowaniu 

kompleksowej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej (studium 

wykonalności oraz wniosek) dla budynków użyteczności publicznej, które zostały 

zakwalifikowane do dofinansowania Unijnego lub innych środków krajowych, których 

wartość projektów wyniosła min. 10 mln każda zł. Na postawie § 2 ust. 5 pkt. 2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ze 

względu na skomplikowany charakter zamówienia na w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

dopuścił aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 

3 lata (tj. 5 lat) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje i 

skieruje do realizacji zamówienia publicznego: b1) co najmniej jedną osobę - architekta 

prowadzącego, posiadającego uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lia 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.) i który pełnił funkcję głównego projektanta przy wykonaniu co najmniej: • 

jednego projektu budowalnego dotyczącego budowy szkoły lub innego budynku 



wymienionego w klasie 1263 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych przeznaczonego 

do nauki co najmniej 100 uczniów(osób), na podstawie których uzyskano prawomocną 

decyzję o pozwoleniu na budowę. • jednego projektu warsztatów lub budynku 

przemysłowego o specjalności stolarni na podstawie których uzyskano prawomocną decyzję o 

pozwoleniu na budowę(Za budynek przemysłowy Zamawiający będzie uważał budynki 

sklasyfikowane w 1251 klasie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Dodatkowo 

doświadczenie architekta prowadzącego stanowi kryterium wyboru oferty. b2) co najmniej 

jedną osobę - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, która wykonała co najmniej jeden projekt przykrycia dachowego w konstrukcji 

drewnianej- klejonej o rozpiętości powyżej 16 mb. Za zamówienie spełniające wymagania 

Zamawiającego, będzie uważane jedynie taki projekt, na podstawie którego uzyskano 

prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo doświadczenie projektanta 

posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

stanowi kryterium wyboru oferty. b3) co najmniej jedną osobę - posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, która w wykonała co najmniej dwa projekty 

instalacji wykorzystujących energię odnawialną (fotowoltaika, pompa ciepła, instalacja 

solarna o mocy znamionowej co najmniej 250 kW; b4) co najmniej jedną osobę - posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane; b5) co najmniej jedną osobę - posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane; b6) co najmniej jedną osobę, która wykonała co najmniej trzy projekty 

technologii przemysłowej. Osoby wskazane przez Wykonawców do realizacji zamówienia 

(poza osobą wymienioną w punkcie b6) muszą przynależeć do właściwej izby samorządu 

zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 

12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.), oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC za szkody, które mogą wyniknąć w 

związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli 

wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi 

uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem 

prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, 

jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zmianami).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (wymagany na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia postępowaniu -art. 

25 ust. 1 pkt 3), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w 

przypadku oferty wspólnej odpis osobno składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie); 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku oferty wspólnej informację osobno składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie); 3. Zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 4.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykaz wykazu zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu zamówień stanowi Załącznik Nr 7 

do SIWZ - forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ: 1. Formularz 

ofertowy - którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Aktualne na dzień składania 

ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Oświadczenie będzie stanowić wstępne 

potwierdzenie, spełnia warunki udziału w postępowaniu (wymagane na podstawie art. 25 ust. 

1 pkt 1) – forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; a) 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 

postępowaniu składa także stosowne oświadczenie w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 

3 do SIWZ. 3. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie 

będzie stanowić wstępne potwierdzenie, braku podstaw do wykluczenia (wymagane na 

podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3) – forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem; a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak 

podstaw do wykluczenia. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa także stosowne 

oświadczenie w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo 

(oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 5. 

Upoważnienie do reprezentowania konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) 

- w przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem) – Załącznik Nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) (wymagane na podstawie art. 25 ust. 

1 pkt 1). 7. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia (wymagany na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 25 ust. 1 pkt 1 ale także w związku z 



przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert). Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do 

SIWZ- forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

OŚWIADCZENIE DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE DO 3 DNI 

OD DATY ZAMIESZCZENIA NA JEGO STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z 

OTWARCIA OFERT: Oświadczenie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. - Załącznik Nr 8 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 oferty wspólnej oświadczenie osobno składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub pełnomocnik umocowany do 

składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie - osobno).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść (do upływu terminu 

składania ofert) wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. 

Wadium można wnieść w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

Nr 23 1020 1042 0000 8702 0436 7736 z adnotacją „Wadium – Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół 

Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”. Kopię dowodu 

wpłaty załączyć do oferty.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 



warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty  50,00 

Cena za nadzór autorski  5,00 

Cena za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, o której mowa w pkt.5 Opisu 

przedmiotu zamówienia  
5,00 

Doświadczenie kluczowego personelu skierowanego do wykonania zamówienia 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  



 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w 

szczególności następujące możliwości dokonania zmiany mowy w następującym zakresie 

(oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji 

pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany 

takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy w przypadku 

wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) 

wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 



można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy 

nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy 

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; c) wykonanie części 

zakresu przedmiotu umowy utraciło dla Zamawiającego zasadność realizacji, przy 

odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji - 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy: a) jeśli pojawiły się 

okoliczności natury obiektywnej uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji 

wskazanych w umowie; b) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów 

administracji publicznej lub innych instytucji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych 

przepisami prawa terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; - 

odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; - ponadstandardowych terminów wydawania przez inne 

instytucje (np. gestorzy sieci jak np. zakłady wodociągów, zakłady energetyczne, operatorzy 

sieci komórkowych, lub zarządcy infrastruktury, uzgodnień, opinii itp. (uznanie wystąpienia 

ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiającego, po 

przedstawieniu argumentacji przez Wykonawcę); c) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania 

wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy 

zawarciu umowy; d) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób 

trzecich –w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; e) jeśli dotrzymanie terminów 

wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej 

zmiany do koncepcji na etapie realizacji dokumentacji; f) w przypadku wykorzystania 

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp; 4) zmiany podwykonawców, 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub 

Wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania; 5) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy; 6) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako 

zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, 

których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, 

czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko 

Zamawiającego; 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r., o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.7 pkt 1), nie będzie odnosić się do części 

przedmiotu Umowy zrealizowanej i odebranej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, 

przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług a 

dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 



zmiana stawki podatku od towarów i usług. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 

pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w 

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 

świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 12. W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 13. W celu zawarcia aneksu, o 

którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może być złożony po protokolarnym odbiorze 

przedmiotu umowy. 14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z 

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku kosztorysy 

oraz dokumenty, poświadczone przez biegłego rewidenta, z których będzie wynikać w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 1) 

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi –w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2; 2) 

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi –w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 15. W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

7dni roboczych, kosztorysu poświadczonego przez biegłego rewidenta, z którego będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 umowy. 16. W terminie 



do 7dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 17. W 

przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem. 18. Zawarcie 

aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Zamawiającego o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-04-02, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

 

 

 

 

 


