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Znak sprawy:  3/PN/U/2018 

 

 

Zamawiający:          

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.       

Ul. Wróblewskiego 1/5 

51-618 WROCŁAW 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn: 

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z 

PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA PLANOWANYCH 

DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE ZOO 

WROCŁAW SP. Z O.O.  

 

 
CPV:  71220000 –  6  Usługi projektowania architektonicznego   

 71218000 – 8  Nadzór nad projektami i dokumentacją  

 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

712100.00 -3   Doradcze usługi architektoniczne 

71.24.00.00 -2   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej 

dalej  ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zoo.wroclaw.bip-e.pl 

 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu. 

 

 

 

http://www.zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZOO WROCŁA SP. Z O.O. 

 

Adres Zamawiającego 

 

Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 

 

Nr telefonu:   (+4871)   348-30-24 

Nr faksu    (+4871)   348-37-68 

Adres strony internetowej www.zoo.wroc.pl 

     http://zoo.wroclaw.bip-e.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  z art. 10,  39 i nast. Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r., POZ. 1579  

z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

W niniejszym postępowaniu  poza  przepisami  ustawy Prawo zamówień publicznych 

mają zastosowanie  akty wykonawcze do niej, a w sprawach  nieuregulowanych w ww. 

aktach prawnych  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. 2017 

poz.1332 z póź. zm.) oraz i Kodeks cywilny .  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 CPV:  71220000 –  6  Usługi projektowania architektonicznego   

  71218000 – 8  Nadzór nad projektami i dokumentacją  

  71320000 - 7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 71210000 -3  Doradcze usługi architektoniczne 

 71240000 - 2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne  

     i planowania 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego  dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:   

1) Budowa pawilonu zimowego dla flamingów  

2) Przebudowa istniejącej woliery pawi na pawilon dla hodowli dzioborożców.  

3) Przebudowa dawnej stolarni na ambulatorium weterynaryjne  

4)  Remont adaptacyjny II piętra budynku dyrekcji  

5) Remont odtworzeniowy zabytkowej altany nad stawem 

http://www.zoo.wroc.pl/
http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/
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6) Przebudowa i rozbudowa pawilonu krokodyli z przeznaczeniem na hodowlę 

i ekspozycję hipopotamów karłowatych 

7) Remont odtworzeniowy zabytkowego muru ogrodzeniowego od strony ul. 

Wróblewskiego.  

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na: 

a) opracowaniu założeń przedprojektowych tj. inwentaryzacji stanu istniejącego, 

przeprowadzeniu badań, analiz i ekspertyz o ile badania/analizy/ekspertyzy będą 

wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia, 

wykonaniu projektów organizacji robót, organizacji zaplecza i zagospodarowania placu 

budowy, organizacji ruchu i przemieszczeń z zachowaniem ciągłości funkcjonowania ZOO, 

podstawowych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych oraz 

instalacyjnych, opracowaniu i uzgodnieniu projektu koncepcyjnego z Zamawiającym w 

terminie 2 tygodni od podpisania umowy – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej,  w 2 

egzemplarzach w wersji elektronicznej tj. jeden w wersji   edytowalnej w postaci plików 

DOC.(dotyczy części opisowej) i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na płycie CD oraz 

jeden egzemplarz w wersji nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; 

b) opracowaniu projektu budowlanego (na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

projektu koncepcyjnego), niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami prawa, SIWZ -  3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG lub kompatybilnym 

na płycie CD oraz jeden egzemplarz  w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie 

PDF na płycie CD; 

c) sporządzeniu projektów wykonawczych - 3 egzemplarze w wersji papierowej,  

1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG lub 

kompatybilnym na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej  

w formacie PDF na płycie CD, 

d) opracowaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze 

 w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na 

płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na 

płycie CD, 

e) sporządzeniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 

zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w 

szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania  poszczególnych robót oraz 

określających zakresy prac - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD; 

f) opracowaniu „Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych” -  

3 egzemplarze w wersji papierowej, 1. egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w 

formacie DOC na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w 

formacie PDF na płycie CD; 

g) opracowaniu i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na 

budowę niezbędnego do zrealizowania Zadania inwestycyjnego; wniosek o pozwolenie na 

budowę - 2 egzemplarze w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na płycie CD 

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na płycie CD 
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h) sprawowanie nadzoru autorskiego w celu zrealizowania Zadania inwestycyjnego 

3. Podejmując czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) należą do 

obowiązków Zamawiającego, Wykonawca działał będzie z upoważnienia Zamawiającego, w 

oparciu o odrębnie udzielone w tym celu pełnomocnictwo. Wykonawca wskaże osoby, które 

będą występować w imieniu Zamawiającego. 

4. W dokumentacji projektowej należy opisać rozwiązania technologiczne i zastosowane 

materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazywane nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby 

utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia  

i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń można zastosować określenia wskazane 

powyżej pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, 

wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii 

równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję Wykonawca 

powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, w szczególności 

uzgodnień branżowych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, jak również 

decyzji, opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń lub innych dokumentów w zakresie 

niezbędnym do realizacji Zadania inwestycyjnego,. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swej obecności co najmniej raz 

 w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, celem wyjaśniania, uzgadniania wątpliwości 

dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanych robót.  

Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z kierownikiem Działu Inwestycji: 

 Wojciechem Jankowiakiem (tel. kom. 693 072 411). 

8. Zamawiający  informuje, że w odniesieniu do niniejszego postępowania nie ma 

zastosowania art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 r, poz. 

1579), co oznacza że osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie muszą być zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę.  

 

 Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych  tj. Wykonawca może złożyć ofertę 

na jedno lub kilka  wybranych  zadań inwestycyjnych  lub na wszystkie zadania stanowiące 

przedmiot zamówienia  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.  

 

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

 

Termin realizacji przedmiot zamówienia  stanowi kryterium oceny ofert z zastrzeżeniem, iż nie 

może być dłuższy niż  6 miesięcy od dnia podpisania umowy w części dotyczącej opracowania 

dokumentacji technicznej .  
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone  przez Zamawiającego   

w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ  

b) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa  w art. 24 ust 1 i 5.; 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu  

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a  dotyczące: 

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia  określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

- Sytuacji ekonomicznej  lub finansowej, 

- Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,  o których mowa w ust. 2: 

 

1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  

 

2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 

ekonomicznej  i finansowej jeżeli wykaże, że : 

  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na  sumę 

gwarancyjną  w wysokości co najmniej 100.000,00 zł ( słownie złotych: sto tysięcy 

00/100).  

 

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub  zawodowej, 

jeżeli wykaże że: 

 

a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonał  

z należytą starannością, zgodnie z przepisami i zasadami co najmniej jedną 

dokumentację projektową wielobranżową o wartości minimum 50.000,00 (słownie 

złotych pięćdziesiąt tysięcy) i uzyskał  decyzję o pozwoleniu na budowę  lub projekt 

budowlany w zakresie rozwiązań architektonicznych dotyczących budowy,  przebudowy 

lub remontu  obiektów budowlanych  wraz z zagospodarowaniem terenu  

Pod pojęcie obiektu budowlanego rozumie się obiekty zaliczane do kategorii IX, XXIV  - 

Załącznik do ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017r.,poz. 1332)  

 

b) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia projektowe 

określone przepisami prawa budowlanego w następujących specjalnościach: 

- architektonicznej bez ograniczeń  

- konstrukcyjno-budowlanej be ograniczeń  
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c) skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za 

kierowanie robotami budowlanymi : 

Projektant branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej – 

wskazana osoba winna posiadać  uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności  architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta i wykonała co najmniej 

jedną dokumentacją projektową wielobranżową o wartości co najmniej 50.000,00 

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) na podstawie, której uzyskała pozwolenia na 

budowę obiektów użyteczności publicznej   

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

 

a) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia  spełnienia warunków, o których mowa  

 w rozdziale V  ust 2 pkt b-c  niniejszej SIWZ,  polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych lub sytuacji finansowej, ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej i ekonomicznej innych podmiotów  musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie będzie dysponował  tymi  zasobami, w szczególności  

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

 

b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna, lub finansowa 

podmiotu  o którym mowa  w ust 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec  tych podmiotów przesłanki 
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wykluczenia , Zamawiający żąda, aby Wykonawca  w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o którym mowa 

wyżej. 

 

e) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień Publicznych będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów które 

określają w szczególności: 

-   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

     wykonywaniu zamówienia; 

-    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć  podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg reguły spełnia / 

nie spełnia w oparciu o złożone przez  Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

 

8. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego  z warunków opisanych powyżej  skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

9.  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  

 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 

 z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

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

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2012, poz. 769), gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
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wymienione w lit. a-c powyżej, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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 art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp. 

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; 

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 który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z póź. zm. ); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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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 2015 r. poz. 

184), 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. 

10. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp  wykluczy z postępowania 

 o udzielenie zamówienia Wykonawcę : 

1) 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 2015 r. poz. 978 z 

póź. 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 2015 r. poz. 233 z póź. zm.) ); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp., uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych 

 w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp  z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego , zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 p.z.p., co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) 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 wykroczenie, o 

którym mowa w wyżej przywołanym pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
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wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., 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. 

9) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

 

III. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA:  

 

1. Dokumenty, które Wykonawcy winni złożyć z  ofertą : 

 

a) Wypełniony formularz ofertowy , stanowiący załącznik nr 1 do SIW 

b) Dowód wniesienia wadium 

c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia dot. spełnienia warunków określonych  

w SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Informacje zawarte  

w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowią 

załączniki  6 i 7 do SIWZ 

d) 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 składa także dokumenty dotyczące 

tych podmiotów  

e) W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

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

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

f) Pełnomocnictwo – jeżeli oferta nie jest podpisana  przez osobę upoważnioną  

i wykazaną w KRS 

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej  lub ekonomicznej Wykonawca złoży:  

a) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)  w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 

równą wartości 100.000,00zł (słownie złotych: sto  tysięcy 00/100)    

b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny  Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt a i b, Zamawiający dopuszcza  
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złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą  

spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26c 

ustawy Pzp)   

 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej  Wykonawca  złoży: 

a) Wykaz usług (projektowych) wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 wykonane , oraz załączeniem dowodów  

określających  czy te usługi  zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 

 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do 

wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia osób w nim 

wymienionych  

  

4. W celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art., 24 ust. 1 pkt 

13, 14,21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania 

ofert 

b) Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega  z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż trzy m-

ce przed terminem składnia ofert lub innego dokumentu 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 

c) Zaświadczenie  właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotnej, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, 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  

d) Odpis  z właściwego  rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepis wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp 
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e) Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności, 

f) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegana się o zamówienie publiczne, 

g) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych , o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. 2016r., poz. 716). 

   

5. Wykonawca w terminie 3 dni od  zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust 5 uPzp  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej . Wraz 

ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu 

 

6. Zgodnie z art. 26 ust 2. uPzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym, 

terminie nie krótszym niż 5 dni,  aktualnych  na dzień złożenia oświadczeń 

 i dokumentów (określonych rozdziale VI ust.2, 3 i 4 SIWZ) potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, spełnianie usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia : 

 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty  będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego może  on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu , na 

rzecz którego były dostawy wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  

w tym zakresie  

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania, o których mowa w Rozdziale VI ust 4. SIWZ: 

a) pkt a -  składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego 

rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 

b) pkt b - d składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu. 

c) Wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający, że nie zalega  

z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaj się 

dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub 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.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f  uPzp - jeżeli będzie 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 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

IV. INOFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale niniejszej SIWZ 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ (3/PN/U/2018) . 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: ZOO WROCŁAW SP. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 

WROCŁAW ( 51 – 618)  „Zamówienia Publiczne”. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 

 -  k.banach@zoo.wroc.pl (w sprawach formalnych) lub  

 -  w.jankowiak@zoo.wroc.pl  (w sprawach merytorycznych) ,  

 Lub  faksem na nr (71) 348-37-68. 

mailto:k.banach@zoo.wroc.pl
mailto:w.jankowiak@zoo.wroc.pl
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5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

 o którym mowa w  niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

  w kwestiach formalnych –Krystyna BANACH; 

  w kwestiach merytorycznych –  Wojciech JANKOWIAK. 

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  

przedłużenie  o oznaczony okres, nie dłuższy  jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody  nie 

powoduje utraty wadium 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium  

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTWANIA OFERTY  

 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  na całość zamówienia lub na wybrane 

zadania - części 
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3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i 

adresem Wykonawcy z dopiskiem: 

 

ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. 

Ul. Wróblewskiego 1-5 

51-618 WROCŁAW 

 

OFERTA NA  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM 

NADZORU AUTORSKIEGO DLA PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.  
NR 3/PN/U/2018 

 

Nie otwierać przed dniem   28 marca 2018r. do godz. 09.15 

 

5. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, 

komputerze lub długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Wszelkie miejsca 

w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki – powinny być parafowane przez 

Wykonawcę lub osobę podpisującą w imieniu Wykonawcy ofertę. W przeciwnym wypadku 

nie będą uwzględnione. 

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami  winny być ponumerowane i trwale spięte. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 4 muszą być dodatkowo oznaczone 

określeniem „ZMIANA”. Zamawiający w pierwszej kolejności otworzy koperty oznaczone  

w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w siedzibie 

Zamawiającego stosowne oświadczenie. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

myśl ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z póź. zmianami) dokumenty te należy wyraźnie oznaczyć.  

  

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariacie Zarządu Spółki) –  

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618  WROCŁAW,  

 

2. Termin składania ofert upływa dnia  28 marca 2018 r. o godz. 09.00 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę ,niezwłocznie. 

 

5. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich złożenia 

 o godz. 09.15  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wróblewskiego -1-5 we Wrocławiu, 

budynek administracji pok. nr 6 Ip. 
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

1. . Rodzaj przyjętej formy wynagrodzenia \ ceny  – wynagrodzenie ryczałtowe 

2. Cenę oferty netto/ brutto należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych 

groszy. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. 

Nie dopuszcza się wariantowości cen – obowiązuje tylko jedna cena. 

3. Cenę oferty  (wynagrodzenie) należy podać w Formularzu oferty (wzór - Załącznik nr 2 do 

SIWZ) w złotych polskich, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 

4. Cena podana w Formularzu oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej realizacji umowy, tj. obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym (wzór – Załącznik nr 2 do SIWZ): 

 Kwotę wynagrodzenia netto, podatku VAT i brutto  z rozbiciem na  

wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej i za nadzór autorski, oraz 

na zadania   

 Termin wykonania  

6. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wartość wynagrodzenia (cena)  brutto za wykonanie 

dokumentacji technicznej i nadzór autorski. Wszystkie ewentualne rabaty i upusty, które 

Wykonawca może zastosować wobec Zamawiającego, powinny być zawarte w cenach 

określonych w ofercie. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania wynagrodzenia (ceny) w kilku wariantach, 

 w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób 

oferta zostanie odrzucona. 

 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

1)   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami: 

a)  Cena (C)  brutto  (suma za wykonanie dokumentacji i nadzór autorski) za wykonanie 
poszczególnych zadań     – 70% 

b)  Termin wykonania  –  10% 

Wykonawca może uzyskać  punkty za:  

c) Wykonanie co najmniej jednego projektu wymagającego decyzji Konserwatora zabytków – 

10 pkt  

d) Wykonanie co najmniej jednego projektu  obiektu budowlanego przeznaczonego  dla 

hodowli zwierząt z wyłączeniem zwierząt domowych 10 pkt 

2)  Kryterium Cena (C) - oznacza cenę  (wynagrodzenie ryczałtowe) brutto za  wykonanie  

przedmiotu zamówienia  w części dotyczącej poszczególnych zadań  . W niniejszym kryterium 

oferta z najniższą ceną (wynagrodzeniem) za wykonane roboty budowlane   otrzyma 
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maksymalną ilość punktów - 70 pkt, natomiast pozostałe oferty  uzyskają wartość punktową 

wyliczoną wg poniższego wzoru: 

W
Cb

Cn
C   

 

C - liczba punktów w kryterium najniższej ceny (wynagrodzenia)  za wykonanie w całości 

przedmiotu zamówienia  

Cn - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 95 

 

4)  Kryterium termin wykonania  (T) : W niniejszym kryterium oferta z najkrótszym 

terminem otrzyma maksymalną ilość punktów –  10  pkt, natomiast pozostałe oferty  

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 Tn 
     T= ------- x W 
    Tb 
 
T –  Termin wykonania  

Tb – Termin wykonania oferty badanej 

Tn – najkrótszy termin wykonania  

  

W Waga  =  10 

 

Zaoferowany przez Wykonawcę  termin wykonania może być  dłuższy iż 6 miesięcy 

 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów 
w oparciu o przyjęte kryteria, tj. Zamawiający obliczy łączną wartość punktową dla 
poszczególnych ofert wg wzoru: 

No = C + T + KZ + Z 

gdzie: 

No – łączna liczba punktów w kryteriach 

C – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium Ceny (wynagrodzenia)  

T – punkty uzyskane przez daną ofertę w kryterium  okres gwarancji 

KZ  - Wykonanie co najmniej jednego projektu wymagającego decyzji Konserwatora 
zabytków – 10 pkt 

Z - Wykonanie co najmniej jednego projektu  obiektu budowlanego przeznaczonego dla 
hodowli zwierząt z wyłączeniem zwierząt domowych 10 pkt  
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5. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 91 ust. 3a uPzp. 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

Zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych uregulowane zostało w dziale IV 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przesyłając zawiadomienie o wyborze oferty, poinformuje Wykonawcę 

(Wykonawców), którego (-ch) oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie  

i miejscu zawarcia umowy. 

W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub 

posiadający odpowiednie pełnomocnictwo jego przedstawiciel (mający prawo do 

reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania zobowiązań w jego imieniu) powinien  zgłosić 

się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

 

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w wysokości  10% 

wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu podpisania umowy  zgodnie z art. 147 – 

151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  może być wniesione w: 

a) Pieniądzu 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej 

c) Gwarancjach bankowych 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu powinno zostać 

wpłacone przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego  

 i zaksięgowane na tym rachunku najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz powinno zabezpieczać  roszczenia 

Zamawiającego  tzn. termin ważności  winien upływać 30 dni po terminie realizacji 

umowy – określonym w specyfikacji jako termin wykonania zamówienia. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka wyżej wymienionych. 



SIWZ  3/PN/U/2018 
 Strona 19 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione  w terminie 30 dni  od 

dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i uznania przez 

Zamawiającego   zamówienia za należycie wykonane   

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Zmiana ta musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości  

 

XIII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ  szczegółowo określa 

przedmiot niniejszego postępowania (zamówienia) oraz warunki jego wykonania     

 

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo określone w dziale VI ustawy   z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)  

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Formularz ofertowy 

3. Wzór umowy 

4. Wykaz wykonanych usług projektowych 

5. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

6. Oświadczenie wykonawcy dot.  wykluczenia 

7. Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej  

8. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

 

Z A T W I E R D Z A M  


