ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Uniejów
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urzad@uniejow.pl

Nr sprawy: ZP.271.5.2020.DT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.:

„Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów,
Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin,
Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie
Uniejów”
dla przetargu nieograniczonego prowadzonego
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

na

podstawie

ustawy

z

dnia

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 28 lutego 2020 r.
na stronie internetowej http://bip.uniejow.pl/, oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 518070-N-2020 publikacja obowiązkowa oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie.

UWAGA:
Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszej SIWZ służą wyłącznie do przygotowania
oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane
podmiotom lub osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów
Uniejów, dnia 28 lutego 2020 r.
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego: GMINA UNIEJÓW
ulica: Błogosławionego Bogumiła 13
kod miejscowości: 99-210 Uniejów
telefon: 63 288 97 40
faks: 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
REGON Gminy Uniejów: 311019579
NIP Gminy Uniejów: 828-13-56-737
adres e-mail: urzad@uniejow.pl
adres strony internetowej: www.uniejow.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek 9.00 – 17.00;
wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego.

2.2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą.

2.3.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1
oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.4.1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz jej akty wykonawcze a zwłaszcza:

2.4.1.1.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.);

2.4.1.2.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453);

2.4.1.3.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2450).

2.5.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

2.6.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tzw. „procedura
odwrócona”.

3.
3.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa,
Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów
obejmującego obszar ok. 240 ha, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej
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w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów,
Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie
Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych
dla terenów objętych planem.
3.2.

Opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do niniejszej SIWZ.

3.3.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów,
realizację przedmiotu umowy.

3.4.

Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3.5.

Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich
uzyskanych uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu
odwoławczego.

3.6.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe
do utworu, na następujących polach eksploatacji:

3.7.

autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

3.8.

Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu
praw zależnych:

3.9.

użytkowania
utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

3.10.

utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3.11.

zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3.12.

wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

3.13.

wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

3.14.

nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną,

3.15.

nadawania za pośrednictwem satelity,

3.16.

reemisji,

3.17.

wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

3.18.

wykorzystania w utworach multimedialnych,

3.19.

wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

3.20.

wprowadzania zmian, skrótów,

3.21.

sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

3.22.

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

3.23.

Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci,
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3.24.

rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach,
na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego,
w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych;

3.25.

możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej
techniki;

3.26.

użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu;

3.27.

prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji;

3.28.

sporządzania projektów na podstawie utworu;

3.29.

prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie
utworu;

3.30.

wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie;

3.31.

przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji;

3.32.

udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii;

3.33.

wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego.

3.34.

Wynagrodzenie za przeniesienie
w wynagrodzeniu ryczałtowym.

3.35.

Przeniesienie praw autorskich do opracowania nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo
– odbiorczego.

3.36.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami
związanymi z tematem zamówienia.

3.37.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji
zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe.

3.38.

Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów.

3.39.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.40.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.41.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.

3.42.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

3.43.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

3.44.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.45.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.46.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

3.47.

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

3.48.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.49.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.50.

Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski.

3.51.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3.52.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

3.53.

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
nie przeprowadzono dialogu technicznego.

3.54.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
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Kody CPV:
Główny przedmiot:
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
3.55.

Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.5.2020.DT

3.56.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe
oznaczenie.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1.

Termin wykonania całości zamówienia do dnia 10 maja 2021 r.

5.2.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wejścia w życie uchwały
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa, dla obszaru
min. 50 ha
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być
spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.
2. posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia publicznego 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 dysponowania tymi osobami, tj.:
a) minimum 1 osobą o wykształceniu zgodnym z art. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) z doświadczeniem
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w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. sporządził min. 1
miejscowy plan lub zmianę do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa, pełniącego
funkcję głównego projektanta, koordynatora zespołu,
b) minimum 1 osobą, która sporządziła z należytą starannością co najmniej jedno
opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalonego i
obowiązującego
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
sporządzonego według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27
marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293) oraz według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.),
c)

minimum 1 osobą, która sporządziła z należytą starannością co najmniej jedno
opracowanie prognozy skutków finansowych do uchwalonego i obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganego ustawą z dnia
27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293).

Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, ze osoba ta będzie
posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla wszystkich członków
zespołu.

6.3.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających
lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę,
Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia
z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić
do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w SIWZ dla osoby,
która będzie miała ją zastąpić.

6.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcja, spółki cywilne) spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu winien
spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

6.5.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.

6.6.

W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich,
Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

6.7.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
O których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
7.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, tj.:

7.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
7.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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7.1.2.1.

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
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
7.1.2.2.
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
7.1.2.3.
skarbowe,
7.1.2.4.
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 (Dz.U. poz. 769);
7.1.3. 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 13;
7.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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;
7.1.5. 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;
7.1.6. 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;
7.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7.1.8. 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;
7.1.9. 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;
7.1.10. 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 (Dz.U.
z 2019 r. poz. 628 i 1214);
7.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne
7.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571
i 1667), 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.

O których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
7.2.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz.2344 z późn. zm.).
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7.3.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.

7.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do 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.

7.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

7.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
8.1.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składnia ofert
Oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

8.2.1

nie podlega wykluczeniu,

8.2.2

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.3.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej
SIWZ.

8.4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
to składa każdy z Wykonawców z osobna.

8.5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie
aktualnych
na
dzień
złożenia
oświadczeń
lub
dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.6.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

8.6.1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

8.6.1.1.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
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wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
8.6.1.2.

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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. Chyba, że Wykonawca wskaże Formularzu oferty dostępność
tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, wówczas Zamawiający pobierze go samodzielnie
z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/).
8.7.

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa
w pkt 8.6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.8.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, należy przedłożyć wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

8.9.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.10.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń o których mowa w pkt 8.2., oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.11.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy,
lub 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.
zm.).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania,
w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8.12.

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń zawierających
stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp.

8.13.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

INNYCH

9.1.

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

9.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą Zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

9.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

9.4.

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.

9.5.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
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za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

nieudostępnienia

9.6.

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 o których mowa w pkt 8.2. SIWZ.

9.7.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2. SIWZ.

9.8.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

9.9.

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

9.10.

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

9.11.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

9.12.

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.

9.13.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia,
Zamawiający
zażąda,
aby
Wykonawca
w
terminie
określonym
przez Zamawiającego:

9.9.1

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

9.9.2

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

POWIERZYĆ

WYKONANIE

10.1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

10.2.

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.

10.3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.4.

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

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
11.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
w Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
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poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, o których mowa w pkt 7 SIWZ, w tym celu każdy z nich
musi złożyć Oświadczenie dotyczące przesyłek wykluczenia z postępowania – stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ.

11.3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych
Wykonawców.

11.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

12. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
12.1.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

12.2.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12.3.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

12.4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.5.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn.
zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.6.

Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający zaleca przekazanie skanu dokumentu,
który został sporządzony w formie pisemnej.

12.7.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.8.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

12.9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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 wyznaczonego
terminu składania ofert.

12.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.9., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.11. Celem usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień na składane wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną w formie
edytowalnej na adres e-mail: urzad@uniejow.pl
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12.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.9.
12.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
12.14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
12.15. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
12.16. w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Dorota Tylki,
Mateusz Leśniewski, tel. 63 288 97 54, 63 288 97 67
12.17. w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Adam
Przytuła, tel. 63 288 97 69.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
13.1.

Zamawiający wymaga wniesienia
określonego w niniejszej SIWZ.

wadium

przed

upływem

terminu

składania

ofert

13.2.

Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc złotych i 00/100).

13.3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

13.3.1. pieniądzu,
13.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
13.3.3. gwarancjach bankowych,
13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
13.4.

Wadium w formie
Zamawiającego:

pieniężnej

należy

wpłacić

przelewem

na

rachunek

bankowy

Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem
Przetarg nieograniczony
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości : Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów ”
nr sprawy: ZP.271.5.2020.DT

w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z
tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający
stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
13.5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium
na podanym wyżej rachunku bankowym.

13.6.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

13.7.

Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert
w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
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„Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości : Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”
nie otwierać przed 9 marca 2020 r. godz. 12:30

13.8.

Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty.

13.9.

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę
wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi:

13.9.1.

ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów;

13.9.2.

określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ);

13.9.3.

określać termin ważności (wynikający z SIWZ);

13.9.4.

być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

13.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie
Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności
uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta
zostanie odrzucona.
13.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest
podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta,
itp.
13.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14.2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.3.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14.4.

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 jednak niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15.2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

15.3.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.4.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

15.5.

Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej SIWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił
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wzory jako załączniki do SIWZ, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
15.6.

Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ) oraz niżej wymienione i wypełnione dokumenty:

15.7.

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ,

15.8.

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

15.9.

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

15.10. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
15.11.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. W przypadku dołączenia dokumentów
lub oświadczeń w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów
w języku polskim.

15.12. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób
trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych,
przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być
opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
15.13. Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
– także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/y
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
15.14. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty
nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych
do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania
oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku
takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie
Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa.
15.15. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
15.16. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym
opakowaniu,
uniemożliwiającym
odczytanie
jego
zawartości
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonym nazwą i
adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
Oferta na:
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”
ZP.271.5.2020.DT.
NIE OTWIERAĆ
przed: 2020-03-09 godz. 12:30.

UWAGA: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy
opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
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z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych
w niniejszym punkcie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.12 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.18. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą
być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1.

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w biurze Podawczym
(Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do dnia
2019-03-09 do godz. 12:15.

16.2.

Zamawiający zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

16.3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 09 marca 2020 r. o godz. 12.30,
pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju
nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja
przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców.

16.4.

Otwarcie ofert jest jawne.

16.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

16.6.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

16.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:

16.8.

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

16.9.

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

16.10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
17.1.

Cenę oferty należy podać w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

17.2.

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę zdefiniowaną w art. 3 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178),
zatem w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkowemu od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.
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17.3.

Stawkę podatku VAT (w %) należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

17.4.

Ceny należy podawać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie (podawanie cen
w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy
dokonywać do dwóch miejsc po przecinku wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku
od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku pozostaje
bez zmian.

17.5.

Podana w ofercie dla każdego zadania częściowego cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ i w załącznikach do niej
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

17.6.

Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów,
usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu
zamówienia określonego w danym zadaniu częściowym.

17.7.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania
w walutach obcych.

17.8.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.

17.9.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium

waga [%]

Cena - C

60,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ZN

40,00

18.2.

Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:

Nr
kryterium

1

Wzór
C - cena
Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:
Cena minimalna
Cena oferty = 100 x --------------------------- pkt x 60,00%
Cena oferty badanej

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów
w 100 punktowej skali ocen
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2

ZN – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

Zabezpieczenie badanej oferty
Cena oferty = 100 x --------------------------------------------------- pkt x 40,00%
Maksymalna wysokość zabezpieczenia

Podana przez oferenta zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie
max. 40 punktów w 100 punktowej skali ocen.
Minimalna wysokość zabezpieczenia jakiej żąda Zamawiający to 5%, maksymalna
wysokość zabezpieczenia 10%.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość niższą od minimalnej, wyższą
od maksymalnej lub nie wskaże żadnej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2.
18.3.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty (P = C + ZN, gdzie P = wynik oceny). Oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością przyznanych punktów.

18.4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

18.5.

Zamawiający poprawia w ofercie:

18.6.

oczywiste omyłki pisarskie,

18.7.

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

18.8.

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.9.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:

18.10. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.),
18.11. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
18.12. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
18.13. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
18.14. powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
18.15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
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18.16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.17. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

19.2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni
na stronie internetowej http://bip.uniejow.pl informacje, o których mowa w art. 92
ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy Pzp.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
20.1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

20.2.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.

20.3.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

20.4.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

20.5.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości od 5 % do 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej
w ofercie, zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty.

21.2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem
umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148
ust. 1 ustawy PZP.

21.3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:

21.3.1. pieniądzu;
21.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
21.3.3. gwarancjach bankowych;
21.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
21.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz.1158, ze zm.)
21.4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
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Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026. Zabezpieczenie uznaje się
za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego najpóźniej w dniu
zawarcia umowy.
21.5.

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148
ust. 2 ustawy Pzp.

21.6.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa
je na oprocentowanym rachunku bankowym.

21.7.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego,
bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

21.8.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

21.9.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

21.9.1. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego
za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
21.9.2. pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
22.1.

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

22.2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem
protokołu konieczności przez Strony umowy.

22.3.

Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności
formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie
będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd
Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; Dla Wykonawcy
……………………………

22.4.

Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 2,
przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,
iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane
pocztą będzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane
faksem będzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wyłączając jednak soboty,
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

22.5.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

22.5.1. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
22.5.1.1.

działania siły wyższej,

22.5.1.2.

pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie opinii, postanowień lub
innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna
upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu – tylko w zakresie
przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności
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organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo
przewidziany dla danej czynności,
22.5.1.3.

konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania projektu planu,

22.5.1.4.

konieczności ponowienia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;

22.5.2. zmiany uwarunkowań prawnych
działaniem osób trzecich,

i

formalnych

realizacji

Kontraktu,

spowodowanych

22.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia,
22.5.4. zmiany wynagrodzenia, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się
wprowadzenie zmian w opracowywanym projekcie planu miejscowego, wynikających ze
zmiany stanu prawnego lub zmniejszenia albo zwiększenia obszaru objętego projektem planu
miejscowego, których nie można było wcześniej przewidzieć i jeżeli te zmiany leżą w interesie
publicznym,
22.5.5. zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu
umowy w trakcie jego realizacji, o ile Wykonawca wykaże te okoliczności, a zmiana wynikać
będzie ze zmiany:
22.5.5.1.

stawki podatku od towarów i usług,

22.5.5.2.

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.,
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

22.5.5.3.

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

22.5.5.4.

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych,

22.5.6. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
22.5.7. warunków

atmosferycznych,

które

nie

pozwoliły

na

sporządzenie

materiałów

przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.)
22.5.8. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych
22.6.

W przypadku określonym w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1 i ppkt 22.5.5.2 zmiana stawek jest
podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu
wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od
dnia wejście w życie przepisów.

22.7.

W przypadkach określonym w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1, ppkt 22.5.5.2, ppkt 22.5.5.3.
zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę
umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na
wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty.

22.8.

W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek
do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie
od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z
obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku
wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie
zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o
przedstawione dowody.

22.9.

Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1, ppkt 22.5.5.2,
ppkt 22.5.5.3. nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów
prawa pociągających te zmiany.
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23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
23.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

23.2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.3.

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

23.4.

W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

23.5.

określenia warunków udziału w postępowaniu;

23.6.

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

23.7.

odrzucenia oferty odwołującego;

23.8.

opisu przedmiotu zamówienia;

23.9.

wyboru najkorzystniejszej oferty.

23.10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
23.11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
23.12. 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 terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
23.13. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
23.14. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postepowania toczonego
wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.
23.15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23.16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
24.1.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

25. POZOSTAŁE INFORMACJE
25.1.

Uczestnicy postępowania mają Prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert
od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów
stanowiących
załączniki
do
protokołu
(jawne
po
zakończeniu
postępowania)
oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników w postępowania.

Gmina Uniejów

Strona: 22/25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę pn.:
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie,
Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”

25.2.

Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

25.2.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
25.2.2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
25.2.3. udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;
25.2.4. udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
pracy;
25.2.5. bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
25.2.6. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
25.3.

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem
lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę
oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

25.4.

Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego
charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

25.5.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, oraz Kodeks Cywilny.

25.6.

Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

25.7.

Zamawiający nie określa części zamówienia, których wykonawca nie może powierzyć
podwykonawcom.

26. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 DOT. PRZETWARZANIA DANYCH
ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
26.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą
ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97
43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
26.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt:
adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*,
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.5.2020.DT.
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia,
Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”.
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26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana 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.
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
26.2.

posiada Pani/Pan:

26.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
26.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
26.2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
26.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
26.3.

nie przysługuje Pani/Panu:

26.3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
26.3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
26.3.3. 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.
_________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1

27. POZOSTAŁE INFORMACJE
27.1.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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Załączniki do SIWZ:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa załącznika
Wzór formularza oferty
Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Wzór oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Wzór wykazu usług
Wzór wykazu osób
Istotne dla stron postanowienia umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Uchwała Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa,
Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów
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