
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,  

32-700 Bochnia, ul. Campi 15  

Tel.: (14) 6152400,  

fax: (14) 6124718  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl 

REGON: 000867845, NIP: 868 000 04 85.  

Godziny urzędowania: od 6:00 do 14:00 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 

progów określonych w treści art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem 

inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację 

inwestycji pod nazwą: „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na 

udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego 

Dziedzictwa UNESCO” Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie następujących usług: 

a) zapoznanie się (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż; 

b) przygotowanie i organizacja procesu inwestycyjnego;  

c) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wyłonienie wykonawców robót 

budowlanych dla górnictwa i dostaw; 

d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych dla górnictwa i dostaw; 

e) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcom robót kompletnej dokumentacji oraz terenu 

robót; 

f) kontrola zgodności prowadzenia robót z projektami, 

g) wydawanie osobie dozoru ruchu sprawującej nadzór nad robotami ze strony 

wykonawcy robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 
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h) żądanie od osoby dozoru ruchu, sprawującej nadzór nad robotami ze strony 

wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót,  

i) wstrzymanie robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, 

j) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym; 

k) przygotowanie zmian do treści umów zawartych z wykonawcami robót przez 

przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami 

warunków określonych w umowach; 

l) prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji z udziałem Inwestora i wykonawcy 

robót; 

m) przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Inwestycji; 

n) przygotowanie materiałów do odbiorów końcowych poszczególnych etapów 

Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie 

odbiorów końcowych oraz uczestnictwo w dokonaniu odbiorów końcowych; 

o) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu 

inwestycyjnego; 

p) rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia 

środków trwałych; 

q) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie 

faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; 

r) występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji i przed sądami w 

sprawach wynikających z realizacji Inwestycji; 

s) naliczanie w imieniu Inwestora kar umownych lub odszkodowań od wykonawców 

robót oraz dostawców; 

t) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a 

następnie przekazanie ich Inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu 

Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; 

u) wnioskowanie (do Projektanta) o nadzory autorskie; 

v) opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z nadzorów autorskich 

(sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora; 

w) organizacja i prowadzenie, na wniosek osoby dozoru ruchu sprawującej nadzór nad 

robotami ze strony wykonawcy robót, odbiorów: robót zanikających, odbiorów 

częściowych, odbiorów końcowych; 

x) opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe; 

y) przygotowanie projektów umów, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w 

zakresie kar umownych, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych;  

z) działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych; 

aa) odbiór dostaw (inspektorzy w branżach) 

bb) opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu; 

cc) przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i 

rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i 



przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów 

niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie, 

dd) wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;  

ee) dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;  

ff) weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez 

zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;  

gg) wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym 

lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i 

aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest 

wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian 

Harmonogramu; 

hh) analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu; 

ii) analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu; 

jj) prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa; 

kk) Wykonawca zapewni obecność przynajmniej jednej z osób skierowanych do wykonania 

zamówienia, wskazanych w treści oferty, na spotkaniach koordynacyjnych nie rzadziej 

niż raz w tygodniu.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. CPV: 

71540000-5 Usługi zarządzania budową; 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego; 

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych; 

79211000-6 Usługi księgowe. 

71630000-3     Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71541000-2     Usługi zarządzania projektem budowlanym 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia od dnia 

zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji, rozumianego jako dzień zatwierdzenia 

wniosku o płatność końcową nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

zdolności technicznej i zawodowej: 

a. Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem, Zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej: 

i. 1 usługę w zakresie zarządzania lub doradztwa przy zarządzaniu procesem 

inwestycyjnym, obejmującym co najmniej roboty budowlane oraz dostawy 

wyposażenia, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln PLN brutto; 



Jako roboty budowlane Zamawiający uzna wykonanie wszelkich prac, określonych 

w kategorii CPV 4500000 -7; 

ii. 1 usługę polegającą na rozliczaniu projektu, polegającą co najmniej na 

przygotowywaniu wniosków o płatność, dokonywanie opisów dokumentacji 

finansowej projektu, weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą 

dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych, 

analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu, o wartości 

projektu nie mniejszej niż 5 mln PLN brutto; 

iii. 1 usługę polegającą na wykonaniu nadzoru inwestorskiego, nad wykonaniem 

ekspozycji stałej, o wartości wykonania ekspozycji nie mniejszej niż 2 mln PLN 

brutto. 

 

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty 

wskazane w rozdziale VI, pkt 7 lit. a ppkt i, według kryterium spełnia/nie spełnia.  

 

b. Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej: 

1) jedną osobę posiadającą kwalifikację osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności 

górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż 

węgiel kamienny i rudy metali; 

2) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, odpowiedzialną za nadzór 

merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę 

formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez 

Wykonawcę, posiadającą: 

i. znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzoną posiadanym ważnym 

certyfikatem,  

ii. znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014- 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów, 

iii. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji zarządczej w co najmniej 2 

projektach, 

iv. doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu w co 

najmniej 3 projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości 

projektów co najmniej 2 mln zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500 

000 zł brutto. 

3) przynajmniej jedną osobą pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń – 

odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór 

finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu po stronie 

Wykonawcy, posiadającą: 

i. znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014- 2020, w tym wytycznych i podręczników dla beneficjentów, 

ii. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dot. sprawozdawczości i 

raportowania w co najmniej 2 projektach, 



iii. przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów 

przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń w co najmniej 3 

projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co 

najmniej 2 mln zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500 000 zł brutto. 

4) przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcje Specjalisty ds. księgowych -  

odpowiedzialną za doradztwo w zakresie poprawności prowadzenia ksiąg 

rachunkowych posiadającą: 

i. znajomość zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, w tym wytycznych i podręczników dla 

beneficjentów, 

ii. przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów, 

przejawiające się w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń/księgowych w co 

najmniej 3 projektach (tj. w fazie realizacji  i odbioru) o łącznej wartości 

projektów co najmniej 2 mln zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500 

000 zł brutto. 

iii. wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą 

uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

5) specjalista do spraw zamówień publicznych: 

i. wykształcenie wyższe; 

ii. doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej 2 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 

wartość określoną na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.  

6) specjalista ds. odbioru technicznych związanych z pracami aranżacyjnymi i 

ekspozycyjnymi – posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 

dwóch usług polegających na dokonaniu odbioru prac aranżacyjnych i 

ekspozycyjnych o łącznej wartości ww. prac nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto 

 

Ocena spełniania ww. warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wskazane w 

rozdziale VI, ust. 1 pkt b, według kryterium spełnia/nie spełnia. 

3. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

a. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Pzp. 

b. Dodatkowo zamawiający wykluczy 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, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) 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 ustawy Pzp, 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; 

3) 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; 

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

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

c. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp lub Rozdział IV pkt. 2 SIWZ, , 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 

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. 

d. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt 3 powyżej. 

e. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ. 

b) opis doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w celu oceny oferty w ramach kryterium jakości zespołu, opisanego w 



Rozdziale XV SIWZ. Opis winien zawierać co najmniej imię i nazwisko, numer 

uprawnień danej osoby, informację dotyczące zakresu pełnionej przez tę osobę funkcji. 

Wzór opisu stanowi załącznik 3 do SIWZ. 

2. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt a.  

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik 6 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz 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. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 

a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: 

i. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 



3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik 4 do 

SIWZ; 

ii. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami, 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. Wzór 

wykazu stanowi załącznik 5 do SIWZ 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

b. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

i. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp; 

ii. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, 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; 

iii. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. i. składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości; 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 pkt. b. ppkt. ii. lub iii. dokument lub 



dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, 

10. Dokument, o którym mowa w pkt 8. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9. powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8. i 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10. stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w 

ust. 1, jeżeli zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są 

aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: 

Dz.U. 1114 z późn. zm.).  W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie 

postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone 

lub adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający 

może je pobrać. 

 

VII. 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 może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, 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 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale VI 

ust. 2 SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. Rozdziale VII pkt 7 pkt. a i b. 

Postanowienia pkt 13 w rozdziale VII stosuje się odpowiednio. 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 

V SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia. 

 



IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Kaimierz 

Wróblewski. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX składane przez wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziałach VII, VIII i IX, inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej w pkt 6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu – o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt a; 

b. opis doświadczenia zespołu, na potrzeby oceny oferty w kryterium jakości zespołu – o 

którym mowa w rozdziale VI pkt 1 lit. b, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

nr 3 do SIWZ;  

c. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 



reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w rozdziale VI; 

e. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu 

o którym mowa w Rozdziale VIII (jeżeli dotyczy). Dowodem może być w szczególności 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres 

udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje 

roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego należy złożyć w kopercie lub w innym opakowaniu 

z napisem: „świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym” oraz 

nazwę i adres Wykonawcy. 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji 
podanych w niniejszym punkcie. 

6. Oferty należy składać do dnia 27.06.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego - 

Sekretariat (czynne w godz. 6:00 – 14:00). 

7. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego 

przed jego upływem. 

8. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

9. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone. 

10. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania 

ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert. 

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu 

należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i 

adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy 

pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu 

Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia 

(sala konferencyjna) w dniu 27.06.2017 r. o godz. 09:30. 

2. Wynik przetargu podany będzie do wiadomości wszystkich Wykonawców w trybie 

określonym w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 



 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i 
oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

3. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.  

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest 

przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji. 

6. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 

zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

7. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia 

działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli 

to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, 

Zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do podanej ceny podatek VAT, 

zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert 

Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty. 

8. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium 

wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na 

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

   4.   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA 
Oddział 
           Bochnia nr: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 
          Nie dopuszcza się wpłaty gotówki w Kasie Zamawiającego. 

         5.   Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści 
oświadczenie 
               gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się  on nieodwołalnie do bezwarunkowej  



               wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające  oświadczenie,  iż 
               zaszła  jedna  z  przesłanek  wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności 
nie 
               może być krótszy niż okres związania ofertą. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

upływem terminu składania ofert. 

 

XV. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

a. cena – 60 % 

b. doświadczenie zespołu – 30% 

c. kryterium społeczne – 10% 

 

Ad. Kryterium ceny – (0 – 60 pkt.) 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 60 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty 

uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

 
 

C  - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 60% 

 

 

Ad. Kryterium doświadczenie zespołu – (0-30 pkt.) 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków 

zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru 

zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych elementów zamówienia.   

 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie wskazane w „Opisie 

doświadczenia zespołu”, składanego wraz z ofertą.  

 
a.      Podkryterium osoby mającej pełnić funkcję kierownika projektu (0 – 15 pkt.) 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako kierownik projektu 

posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu  

tj. ponad wymagany udział w realizacji 3 projektów o łącznej wartości projektów co 

najmniej  2 mln zł brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 50 000 zł brutto. 

 

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób 

pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według 

 
 



następującego wzoru: 

 

P = Db/Dn x W 

gdzie: 

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby; 

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie); 

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby 

spośród wszystkich ofert) 

W – waga (15 pkt.) 

W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 15 punktów.  

 

b. Podkryterium osoby mającej pełnić funkcję specjalisty ds. rozliczeń  (0 – 15 pkt.) 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoba wskazana jako specjalista ds. rozliczeń 

posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu  

tj. ponad wymagany udział w pełnieniu funkcji osoby ds. rozliczeń w co najmniej 3 

projektach (tj. w fazie realizacji i odbioru) o łącznej wartości projektów co najmniej 2 mln zł 

brutto, w tym co najmniej jeden o wartości 500 000 zł brutto. 

 

Zamawiający przyzna punkty poprzez porównanie doświadczenia wskazanych osób 

pomiędzy ofertami. Punkty po porównaniu doświadczenia, zostaną przyznane według 

następującego wzoru: 

 
P = Db/Dn x W 

gdzie: 

P –  ilość punktów przyznanych za doświadczenie danej osoby; 

Db – ilość usług badanej osoby (jej doświadczenie); 

Dn – najwyższa ilość usług spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby 

spośród wszystkich ofert) 

W – waga (15 pkt.) 

        W ramach niniejszego podkryterium można zdobyć 15 punktów. 
 

Ad. Kryterium społecznego  (0 – 10 pkt.) 

Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym – wzór stanowi załącznik nr 1 do 

SIWZ) ile osób, spośród wszystkich skierowanych do wykonania zamówienia a określonych w 

Rozdziale V ust. 2 pkt. b. SIWZ, będzie zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na 

podstawie umowy o pracę – art. 22 §1 Kodeksu pracy.  

Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium według następujących zasad:  

o Za każdą osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia i zatrudnioną przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

otrzyma 2,5 punktu. 

o Wykonawca, który nie zadeklaruje, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę 

lub zadeklaruje, że nie zatrudni żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę otrzyma 

w tym kryterium 0 punktów.  

 
Uwaga: 



W przypadku złożenia w ofercie deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób, wykonawca 

będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem 

zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie 

zamówienia. 

W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, wykonawca będzie zobowiązany do 

comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w 

terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 

Zamawiającego określonej, wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym 

zakresie. 

1.      Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 10 pkt. 

2. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

 w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów i podkryteriów 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w 

której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży aktualną, opłaconą polisę 

ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę gwarancyjną nie niższą niż 

cena ofertowa, w postaci papierowej zatwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną. 

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.  

 

XVIII. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy został określony w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych 

w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 

ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 



2. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z 

postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu 

zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty. W pozostałym zakresie Wykonawca może 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie. 

4. Więcej informacji o sposobie wnoszenia środków ochrony prawnej znajduje się na stronie 

Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.  

 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 

ust. 3a i 4 ustawy. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1. Formularz oferty; 

2. Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz  spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu; 

3. Formularz opis doświadczenia zespołu; 

4. Formularz wykaz usług; 

5. Formularz wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku 

dotyczącego osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia; 

6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 

7. Opis inwestycji; 

8. Wzór umowy. 

 

 

Bochnia, 16.06.2017 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/

