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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO na usługę pn. „Opracowanie dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w
Kamieniu Pomorskim, który ma być zrealizowany w ramach społecznego
budownictwa czynszowego i sfinansowany ze środków udzielonych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, koncepcji programowo – przestrzennej,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót
budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, oraz opinii geotechnicznej wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wraz z nadzorem
autorskim“;
Spis treści:
I.
Zamawiający.
II.
Tryb udzielenia zamówienia.
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
IV.
Wymagany termin wykonania zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Va. Podstawy wykluczenia.
VI.
Wymagane oświadczenia lub dokumenty.
VI.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
VIII. Wadium.
IX.
Termin związania ofertą.
X.
Opis sposobu przygotowania ofert.
XI.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
XIII. Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert.
XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
XV.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XVI.
Istotne postanowienia Umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
XVIII. Opis części zamówienia.
XIX. Umowa ramowa - nie dotyczy.
XX.
Zamówienia uzupełniające.
XXI. Oferty wariantowe.
XXII. Porozumiewanie drogą elektroniczną.
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca.
XXIV. Aukcja elektroniczna.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Podwykonawcy.
XXVII. Postanowienia końcowe.
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XXVIII. Załączniki:
1. kopia decyzji o warunkach zabudowy nr DWZ/166/2019 z dnia
12.11.2019 r. wraz z załącznikami zwana dalej „Decyzją o Warunkach
Zabudowy”;
2. pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu
Pomorskim z dnia 21.08.2020 r. L. dz. ZWIK/8145/08/2019;
3. oświadczenie Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu numer
ZD/12272/2019 z dnia 05 września 2020 r.;
4. opinia G EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
nr 1040 0003 3210 z dnia 21.08.2019 r.
5. Wzór formularza oferty - zał. Nr 5;
6. Istotne postanowienia umowy
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;
9. Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej;
10. Wykaz zrealizowanych zadań;
11. Opis przedmiotu zamówienia;
12. Wykaz osób;
13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby;

I. Zamawiający:
Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim ul. Kopernika 26 72-400 Kamień Pomorski,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowa w
Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
KRS 0000350515,
REGON 320791815,
NIP 9860225513
tel. 913211388
http://www.kamienskietbs.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Przetarg nieograniczony na usługę pn. „Opracowanie dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą
towarzyszącą, w Kamieniu Pomorskim, który ma być zrealizowany w ramach
społecznego budownictwa czynszowego i sfinansowany ze środków
udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, koncepcji programowoprzestrzennej, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, Opinii geotechnicznej
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wraz z nadzorem
autorskim“.
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2. Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. Przetarg prowadzony na podstawie art. 39 i następnych ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 oraz 2020 poz . 1086), zwanej dalej „Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:
Usługi
2. Nazwa zamówienia:
„Opracowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w Kamieniu
Pomorskim, który ma być zrealizowany w ramach społecznego
budownictwa czynszowego i sfinansowany ze środków udzielonych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, koncepcji programowo-przestrzennej,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, Opinii geotechnicznej wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wraz z nadzorem
autorskim“;
3. Numer referencyjny:
ZP/1/11/2020, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby
Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na
wskazany nr referencyjny.
4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na niepodzielność
obecnego zamówienia.
5. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z Decyzją w
warunkach zabudowy następującej dokumentacji:
a) koncepcji programowo-przestrzennej;
b) opinii geotechnicznej;
c) projektu budowlanego, który ma zostać sporządzony zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z
2013 poz. 1129) zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
d) projektu wykonawczego, który ma zostać sporządzony zgodnie z
przepisami Rozporządzenia;
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e) przedmiaru robót, który ma zostać sporządzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia;
f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych,
który ma zostać sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia;
g) kosztorysu inwestorskiego, który ma zostać sporządzony zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym zwanym dalej „Rozporządzeniem
o podstawach sporządzenia kosztorysu inwestorskiego”
h) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi
i infrastrukturą towarzyszącą, w Kamieniu Pomorskim, który ma być
zrealizowany w ramach społecznego budownictwa czynszowego i
sfinansowany ze środków udzielonych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie decyzji
o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jak
również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót
budowlanych – budowy ww. budynku na podstawie ww. decyzji o
pozwoleniu na budowę.
2) Wskazaną w pkt 1) dokumentację należy opracować zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 11 do SIWZ).
3) Wspólny Słownik Zamówień:
71.22.00.00-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym
Załącznik nr 6 do SIWZ.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę prac związanych z wykonanie kluczowych części
zamówienia.
7) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących czynności
obejmujących nadzór autorski na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320,). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony
do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zdaniu
pierwszym czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
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wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 150
dni) licząc od daty podpisania umowy.
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 250 000 zł
Ubezpieczenie OC projektantów w ramach przynależności do właściwej
izby zawodowej nie będzie uważane za spełnienie ww. warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
ca)

należycie wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie, co najmniej jedno zamówienie na obejmujący wszystkie
niezbędne branże projekt budowlany i wykonawczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni co najmniej 450 m2
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składającego się co najmniej z czterech kondygnacji i posiadającego
dwu lub wielospadowy dach;
cb) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednym
uprawnionym projektancie w specjalnościach: architektoniczna,
budowlano-konstrukcyjna, instalacyjna sanitarna, instalacyjna
elektryczna, każdy posiadający doświadczenie jako uprawniony
projektant min. 3 lata. Osoby te będą skierowane do realizacji
zamówienia.
Nie dopuszcza się łączenia uprawnień.
2. 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.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione wyłącznie jeżeli:
1) co najmniej jeden z wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż podana w warunku;
2) wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w rozdz. V. ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych;
2) 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 art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
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udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się następująco:
1) ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z
ofertą, tj.:
a) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym
Załącznik Nr 7 do SIWZ;
b) oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym Załącznik Nr 8
do SIWZ,
dołączonych do formularza oferty (Załącznik Nr 5 do SIWZ) i stanowić
będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww.
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
3) Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z
postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po
analizie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1 powyżej.
4) Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający:
a) najpierw dokona oceny ofert,
b) a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Va. Podstawy wykluczenia
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 1 Pzp, wyklucza
się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) ) 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,
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)
jeżeli, dla przypadków wymienionych w lit. a-c nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia, a dla przypadku wymienionego w lit. d - jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się
ostateczną;
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 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
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
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i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonującą pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 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 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
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.2020.0.358) - jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne - jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1076, 1086.),
13) 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.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
5-9 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
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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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty,
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23
PZP, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ; oryginał oświadczenia,
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na
podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące
Załącznik Nr 8 do SIWZ; oryginał oświadczenia,
3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał
lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa,
4) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - do pełnomocnictwa należy
dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u
danego wykonawcy;
5) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy
wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniądz; w przypadku wadium
w pieniądzu zalecane jest załączenie dowodu przelewu.
6) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa
zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji
zamówienia - zał. Nr 13 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne, konsorcja):
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia odpowiednio według Załącznika nr 7 i Nr 8 do SIWZ, o których
mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z tych wykonawców.
3) Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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 rozdz. VI ust. 2 SIWZ składa
każdy z wykonawców.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którym
udzielono zamówienia odpowiadają solidarnie za zobowiązania wykonawcy
wynikające z zamówienia.
4. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 13 do
SIWZ.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa 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 art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, na którego potencjale wykonawca polega, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ;
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ.
5. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie
krótszym niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1:
1) W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku
udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek
opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b) SIWZ,
b) wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V
ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (zał. Nr 10);
c) dowody określające czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w celu potwierdzenia, że Wykonawca
spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ;
d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V
ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 12)
6.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia 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).
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7.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1.
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i
wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby
Zamawiającego: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.
o. ul. Kopernika 26 72-400 Kamień Pomorski. Zamawiający dopuszcza
porozumiewanie drogą elektronicznego na adres: przetargi@kamienskietbs.pl
2.Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z
wykonawcami są:
- Krzysztof Popik email: k.popik@kamienskietbs.pl
3. Wykonawca na podstawie art. 38 Pzp może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie:
http://www.kamienskietbs.pl/bip w zakładce
http://www.kamienskietbs.pl/przetargi/4.html
VII. Wymagania dotyczące wadium
1.Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w
wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
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2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z
późniejszymi zmianami).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego w
BNP PARIBAS BANK POLSKA 07 2030 0045 1110 0000 0224 4850
do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy podać nazwę
Wykonawcy oraz nr sprawy ZP/1/11/2020

UWAGA:
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo
bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie
przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c
Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję
dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą
rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na
poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej
cytowanych artykułów.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed
złożeniem oferty w siedzibie Zamawiającego – Kamień Pomorski ul.
Kopernika 26 I piętro, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU” lub
„ORYGINAŁ” w odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę
przetargową Wykonawcy. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ” zostanie w
trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł
zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić
dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/11/2020
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

wybrana

jako

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienie żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów 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
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez
zamawiającego.
IX. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do
składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt
1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą dokonywana po wyborze
najkorzystniejszej oferty obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
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przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz
załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć
ofertę na formularzu ofertowym Zamawiającego.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z
zastrzeżeniem, że 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.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być
sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie
oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą
składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez
Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę
Zamawiającą.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
pozostałe dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie poświadczone za
zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, musi załączone do oferty o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania,
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione
w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców
uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez
osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a
oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone
przez pozostałych wspólników.
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8.Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez
osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione
zmiany.
B. Oferta wspólna - konsorcjum
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca
się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
3.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ - oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z wykonawców osobno;
b)w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 wykonawca winien
przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 2 pkt.
1-3 dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
c)
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 15 składa każdy z
wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną;
e)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie
umowy zgodnie z jej postanowienia
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki uczestnictwa
w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą
spełniać łącznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się
o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale
lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
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1.Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego:, Kamieńskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Kopernika 26 72-400
Kamień Pomorski w terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku, do godziny
11:00.
2.Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę. I tak:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone
"ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych
samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie
"WYCOFANIE". Koperty wycofanych ofert nie będą otwierane.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania,
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kamieńskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Kopernika 26 72-400
Kamień Pomorski, oraz opisane:
1) Wskazanie nazwy i adresu Wykonawcy ewentualnie jego pieczątki
firmowej;
2) Wskazanie danych Zamawiającego:
Kamieńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/11/2020
ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski
3) wskazanie danych postępowania w których wykonawca składa ofertę:
OFERTA
Na wykonanie zamówienia
„Opracowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami
postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w Kamieniu Pomorskim, który ma
być zrealizowany w ramach społecznego budownictwa czynszowego i
sfinansowany ze środków udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, oraz
opinii geotechnicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
wraz z nadzorem autorskim“
Nie otwierać przed 17.12.2020 roku, do godziny 11.30”
6. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:
Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. dnia 17
grudnia 2020 r., o godzinie 11.30
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji
otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1.

2.
3.
4.

5.

1)
2)
3)

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w
Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 5
do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w
podziale na elementy zamówienia wymienione w tym formularzu.
Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Cenę Wykonawca ustali w oparciu o Decyzję o warunkach zabudowy oraz opis
przedmiotu zamówienia i warunki umowy.
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwz oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną i znajomością
techniczną realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia
nieujęte w SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in.
koszty obejmujące:
obsługę geodezyjną i geologiczną,
koszty uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, - koszty druku,
obowiązujący podatek VAT, itd.
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Za ustalenie ilości pracy i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na
tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
8. Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku
realizacji zamówienia, chyba że wystąpią usługi dodatkowe lub zamienne.
9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 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.
6.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

2.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert:
1) cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
2) Termin opracowania „G” - waga 40 % (tj. max. 40 pkt)
Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w ww. kryteriach i może wynosić
max. 100 pkt
Sposób obliczania punktów
1) Kryterium: cena oferty brutto ( C ) - waga 60% (tj. max. 60 pkt). Punkty
obliczane będą następująco:
cena najniższa
C = --------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
2) Kryterium: Termin opracowania (T) - waga 40 % (tj. max. 40 pkt). Punkty

obliczane będą następująco:
Wymagany termin przekazania Zamawiającemu kompletnie opracowanej
dokumentacji z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wynosi 150 dni.
Za skrócenie terminu o każde 7 dni zostanie przyznanych 10 pkt. W ramach
tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów za
skrócenie terminu realizacji o 28 dni lub więcej. Natomiast wydłużenie
terminu ponad 228 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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3.

Łączna ocena oferty (POFERTY) jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych
kryteriach z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100.
POFERTY = C + T
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku ofert z taka samą liczbą punktów, dokładność obliczeń rozszerzy
się o kolejne miejsca po przecinku.

4.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z
niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

8.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.

9.

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 ust.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

10. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) 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.
11. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową
stawką VAT, zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej
podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp. Powyższe wynika
z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet
zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
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12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z art. 94 Pzp oraz postanowień niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została
złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
4. Na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta
została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy
Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ, w
którym określone zostały warunki umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania
zmian do umowy, wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo oraz inne
istotne postanowienia umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej podpiisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej
6.
Terminy wniesienia odwołania:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podst. art. 11 ust. 8
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
7.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają
stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
8.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 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
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znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe
(Dz. U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Umowa ramowa,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy.
XXI Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji
elektronicznej.
XXIII. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIV. Wysokość kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i
sposób ich rozliczenia
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
XXV Podwykonawcy
1.
2.

3.
4.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę
nazw (firm) podwykonawców (załącznik nr 12).
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, określone zostały w
istotnych postanowieniach umownych – załącznik nr 6 do SIWZ.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
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5.

6.
7.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli
zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XXVI. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1) Wykonawcy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po
upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXVII. Załączniki
1. kopia decyzji o warunkach zabudowy nr DWZ/166/2019 z dnia 12.11.2019 r.
wraz z załącznikami zwana dalej „Decyzją o Warunkach Zabudowy”;
2. pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu
Pomorskim z dnia 21.08.2020 r. L. dz. ZWIK/8145/08/2019;
3. oświadczenie Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu numer
ZD/12272/2019 z dnia 05 września 2020 r.;
4. opinia G EN. GAZ Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym nr
1040 0003 3210 z dnia 21.08.2019 r.
5. Wzór formularza oferty - zał. Nr 5;
6. Istotne postanowienia umowy
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału;
9. Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej;
10. Wykaz zrealizowanych zadań;
11. Opis przedmiotu zamówienia;
12. Wykaz osób;
13. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby;
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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 „RODO”), informuję, że:
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim ul. Kopernika 26 72-400 Kamień
Pomorski,
w sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@kamienskietbs.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Opracowanie dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą
towarzyszącą, w Kamieniu Pomorskim, który ma być zrealizowany w ramach społecznego
budownictwa czynszowego i sfinansowany ze środków udzielonych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, koncepcji programowo – przestrzennej, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, oraz
opinii geotechnicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wraz z
nadzorem autorskim“; prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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, dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
−
−
−
−

▪

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
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
**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−
−
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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______________________
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.
**

