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S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 
poz.53)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Tarnów”
Zatwierdzam:
WÓJT    Gminy Tarnów
mgr Grzegorz Kozioł

I.NAZWA ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
województwo małopolskie
NIP 8731550848    REGON 851661004
tel. (14) 688-01-17, fax: (14) 688-01-30
strona internetowa:  www.gmina.tarnow.pl
e-mail: urząd@gmina.tarnow.pl

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość 
zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp.

III.INFORMACJE OGÓLNE.

1.Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 19, 33-100 Tarnów zaprasza 
Wykonawców do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Opracowanie Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów”. 

2.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszono na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów  oraz zamieszczono na stronie internetowej 
Zamawiającego.
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3.Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ.

4.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych
z przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego SIWZ.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od 
daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu:
1.1 Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całego 
obszar Gminy Tarnów; zwanego dalej „Studium” na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnów Nr 
XLIII/475/2018 z dnia 26 września 2018 r. Powierzchnia Gminy  to  8 269, 35 ha
1.2Aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego, poprzez 
sprawdzenie obecnego opracowania i dostosowanie do obecnych uwarunkowań przyrodniczych i 
środowiskowych, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
1.3„Programu przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, składającego
się z części tekstowej i granicznej; dokument ten posłuży za jedną z wytycznych do ustalenia 
„Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” w projekcie Studium, opracowywania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i innych gminnych programów i opracowań.
1.4 Innych dokumentów wynikających z niniejszej umowy .

2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany 
jest do:
2.1.rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i 
instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do 
wykonania przedmiotu zamówienia,
2.2.pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia -podkładów 
geodezyjnych i kartograficznych nie udostępnionych przez Zamawiającego;
2.3.uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w 
szczególności wynikających z:
2.3.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1945, ze zm.)
2.3.2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118,
poz. 1233);
2.3.3 innych przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotu  zamówienia;

3.wykonania stosownych analiz oraz bilansów terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizy i bilanse winny opierać się m.in. na wizji w 
terenie oraz innych dokumentach/mapach/analizach umożliwiających ich prawidłowe wykonanie;

4.wykonania stosownych analiz oraz bilansów na potrzeby sporządzenia „Programu przestrzennych 
potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, w oparciu o m.in.:
4.1 analizę dotychczasowego zainwestowania;
4.2 dane społeczno-demograficzne,
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4.3 bilanse terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,
4.4 analizę realizacji ustaleń zawartych w obowiązujących planach miejscowych w zakresie 
zobowiązań gminy do realizacji zadań własnych,
4.5 inne dokumenty strategiczne czy planistyczne gminy,
4.6 oceny aktualności studium i planów miejscowych;
4.7 wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnów;

5.zawarcia w „Programie przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy”:
5.1wyników analiz i bilansów, o którym mowa w pkt 4 i 5;
5.2 wykazu powierzchni (w hektarach oraz w udziale %) terenów przeznaczonych w projekcie 
Studium oraz w obowiązujących planach miejscowych pod różnego typu zabudowę, z podziałem na 
tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów;
5.3wskazania obszarów, dla których należałoby w pierwszej kolejności sporządzić projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6. wykonania w imieniu Wójta Gminy, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań 
wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem, że 
wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Wójt Gminy 
Tarnów;

7. ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia 
czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu Studium oraz udziału w
innych spotkaniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Tarnów a dotyczących przedmiotu 
zamówienia;

8. wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań 
do projektu Studium wynikających ze wskazań zawartych w analizie zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Tarnów oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do 
projektu Studium zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje;

10. powiązania ustaleń projektu Studium z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach 
strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów 
projektu Studium;

11. powiązania ustaleń projektu Studium z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w 
zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu Studium do zapisów 
obowiązujących planów miejscowych;

12. aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego opracowania ekofizjograficznego na podstawie   
art.   72   ustawy  z   dnia   27   kwietnia   2001r.   Prawo   ochrony  środowiska   i Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 
2019r. poz. 42 ) – poprzez sprawdzenie obecnego opracowania i dostosowanie do obecnych 
uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych.

13. przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z 
opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium na podstawie ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
14. sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r. 
poz. 2081);

15. wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia Studium do zgodności z przepisami 
prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa 
przez Wojewodę.

16.sformułowania ustaleń i zapisów Studium w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich 
dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązujących ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Zatrudnienie na umowę o pracę.
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, ze zm.) w zakresie 
obsługi biurowej. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie 
określonym powyżej będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
pracy.

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym 
niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 
zawierającego informacje na temat formy zatrudnienia osoby wykonującej czynności w zakresie 
obsługi biurowej wraz z informacjami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej
w projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 
umowy o pracę z osobą wykonującą pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks 
Pracy, umową cywilnoprawną.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których 
mowa w niniejszym punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola 
może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5. Powyższe postanowienia dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalszych podwykonawców), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

V.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV.
71410000-5    Usługi planowania przestrzennego
90711000-4    Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę
                          budowlaną 
90700000-4    Usługi środowiska naturalnego
VI.INFORMACJE DODATKOWE.
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1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Nie dotyczy.

4.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

6.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

7.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

8.Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

9.Zamawiający informuje, iż stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w 
pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne w zakresie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych 
dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

1.Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia2021 r.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w rozbiciu, 
wynikającym z „Programu prac”, po podpisaniu „Protokołu odbioru prac” przez Zamawiającego, w 
czterech częściach:
2.1Etap I -35%, ceny umownej po przekazaniu aktualizacji ekofizjografii i bilansów terenów,
2.2Etap II -35%, ceny umownej po przekazaniu projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu
2.3Etap III-30%, ceny umownej po przekazaniu do uchwalenia do Rady Gminy
3.Faktury za etapy o których mowa w ust. 2 płatne będą w następujących terminach:
3.1Pierwsza faktura, na kwotę 35% ceny umownej, płatna najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
3.2Druga faktura, na kwotę 35% ceny umownej, płatna w terminie nie później niż do 31 grudnia2020r
3.3Trzecia faktura, na kwotę 30% ceny umownej, płatna w terminie nie później niż do 31 
grudnia2021r po podpisaniu końcowego protokołu odbioru pracy wynikającego z treści umowy.

4.    Płatność za fakturę w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

VIII.   WARUNKI       UDZIAŁU       W       POSTĘPOWANIU,       OPIS       SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
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1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (w 
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, na podstawie art. 24 ust 5 pkt
1 i pkt 8 ustawy Pzp) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
2.1Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków:
2.3.1Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat 
opracował dwie zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
całego obszaru gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, na podstawie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, co do których nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
stwierdzające nieważność postanowień Studium.
2.3.2Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował głównym projektantem „Studium...”, który wykaże się wykonaniem dwóch zmian 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy 
wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, co do których nie zapadło rozstrzygnięcie   nadzorcze   Wojewody   stwierdzające   
nieważność   postanowień Studium, i musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia wymagane przepisami art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.
2.3.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej 3 – osobowym zespołem, który będzie wykonywał zamówienie, przy czym 
każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch opracowań z 
zakresu planowania przestrzennego (mpzp, ocena aktualności Studium i planów miejscowych) w tym 
co najmniej jednego dotyczącego opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej i posiadają uprawnienia 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami art. 5 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.3.4 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą, która posiada doświadczenie w wykonywaniu opracowań 
ekofizjograficznych i jest autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania 
ekofizjograficznego sporządzonych na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy.
2.3.5 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie 
dysponował jedną osobą, która posiada doświadczenie w wykonywaniu prognoz oddziaływania na 
środowisko (POŚ) do dokumentów planistycznych i jest autorem lub współautorem co najmniej 
jednej prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonych do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy.
Zamawiający dopuszcza, że osoba spełniającą warunki określone w ppkt 2.3.4 i 2.3.5 może być jedną 
(tą samą) osobą wchodzącą w skład zespołu, o którym mowa w pkt 2.3.3.
3.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”.  

4.Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
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5.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.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1.Wykluczeniu podlegać będą: 
a. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą

braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt. 12-22 pzp.
b.  Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, chyba że

wykażą,  że  istniejące między  nimi  powiązania  nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia  (art. 24 ust. 1 pkt. 23  pzp),

c. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
oraz  z  2018  r.  poz.  149,  398,  1544  i  1629)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z
wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

d. Wykonawca, 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  (art. 24 ust. 5 pkt. 2
ustawy pzp).

e. Wykonawca, 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 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 (art. 24 ust. 5 pkt. 8 pzp).

2.  W  przypadkach  określonych  w  art.  22a  pzp,  gdy  Wykonawca  polega  na  zasobach  innych
podmiotów, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 pzp i ust. 5 pzp   (art. 22a ust.3 pzp).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub
ust.  5  pzp,  może przedstawić  dowody na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do
wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami
ścigania oraz podjęcie  konkretnych środków technicznych,  organizacyjnych i  kadrowych,  które są
odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli
wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu
zakaz  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres
obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
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4.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 pzp, (tj. informacji z otwarcia ofert)  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.  1  pkt  23  pzp.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 pzp).

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
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 2017 r. poz. 1508 oraz z
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685,
1544 i 1629); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych  środków dowodowych.

3)  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, 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.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ust.  1 pkt 13, 14, 16-20 i  ust.  5
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  są wystarczające do
wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami
ścigania oraz podjęcie  konkretnych środków technicznych,  organizacyjnych i  kadrowych,  które są
odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz
ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres
obowiązywania tego zakazu.

4.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3.
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X.  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 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1.1 nie podlega wykluczeniu z postępowania;
1.2 spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem
stanowiącym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  przez  Zamawiającego na  stronie  internetowej
informacji  dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  firm oraz
adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie,  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,
okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w  ofertach,  przekazuje  w  oryginale
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, zgodnie z wzorem stanowiącym –
Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
Wykonawca nie ma obowiązku złożenia w/w oświadczenia.

4.  Zgodnie  z  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w ust.1 niniejszego rozdziału SIWZ.

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

6.  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Pzp,  przewiduje  możliwość  w  pierwszej  kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany
jest  do  złożenia  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących
oświadczeń i dokumentów:
7.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
– spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
7.1.1  wykaz  dostaw  lub  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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot,  na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; - Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.1.2  Wykaz  osób,  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; - Załącznik nr 6 do SIWZ.
7.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp -
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
7.2.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
7.2.2  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3miesiące  przed  upływem
terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł
porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
7.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
7.2.4  oświadczenia  Wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Wykonawca składa zgodnie z
ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt
7.1 ppkt 7.1.1 SIWZ powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on się zwrócić bezpośrednio
do  właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  o  dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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9.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia  z  postępowania,  jeżeli  Zamawiający  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 (Dz. U. z 2017
r. poz. 570, ze zam.).

XI. 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  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.Zamawiający  jednocześnie  informuje,  iż  „stosowna  sytuacja”  o  której  mowa w ust.  1,  wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
2.1Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  udowodni
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 4 do SIWZ;
2.2Zamawiający 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 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2.3w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (Podmiot ten
wystąpi w charakterze podwykonawcy.)

3.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

4.1zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
4.2zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub  ekonomiczną,  potwierdzające  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

5.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 rozdziale X ust. 2 SIWZ.
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6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 SIWZ.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach  określonych  w art.  22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt 7.2 ppkt 7.2.1 – 7.2.3 SIWZ – potwierdzających brak
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu tych podmiotów.

8.  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie warunków, o których mowa w art.  22  ust.  1  ustawy,
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp,  Zamawiający  w  celu  oceny,  czy  Wykonawca  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,  żąda
dokumentów (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ), dotyczących w szczególności:
8.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
8.2  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego;
8.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

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

11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców wykonania części zamówienia
na  roboty  budowlane  lub  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  lub  dalszych
podwykonawców.

12.  Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  w  przypadku  powierzenia  wykonania  przez  Wykonawcę  części
zamówienia  podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, że wobec danego podwykonawcy lub
dalszych podwykonawców zachodzą podstawy wykluczenia,  Wykonawca obowiązany jest  zastąpić
tego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy (dalszym podwykonawcom).

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(spółki cywilne/konsorcja).

1.    Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o  udzielenie  zamówienia  zgodnie z  zapisami art.  23
ustawy   Pzp.   W   takim   przypadku   Wykonawcy   ustanawiają   pełnomocnika   do
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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 niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art.  24 ust.  5 pkt 1 i  pkt 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem VIII ust. 2 SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa  w  rozdziale  X  ust.  2  SIWZ  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
zamówienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale
X ust. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i  oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 7
SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 7 pkt 7.1 ppkt 7.1.1
SIWZ  składa  odpowiednio  Wykonawca,  który  wykazuje  spełnienie  warunku  (Zamawiający  nie
dopuszcza sumowania doświadczenia; powyższe zastrzeżenie dotyczy również korzystania z zasobów
podmiotu trzeciego), w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VIII ust. 2 SIWZ.

6.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.

7.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający  może zażądać  przed zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.Wykonawcy,  których  oferta  została  wybrana  do  realizacji  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

XIII. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  rozdziale  X  ppkt  7.2.1  –  7.2.3  składa  dokument  lub
dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1.1 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
1.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

2.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
ust.  1,  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 (w odniesieniu do pkt 1.1 –
data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w odniesieniu
do pkt 1.2 - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.

4.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.

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

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

2.  Zamawiający   dopuszcza   wszelkie    niżej    wymienione    formy   porozumiewania    się  z
Wykonawcami:
2.1 środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
2.2 operator pocztowy;
2.3 kurier;
2.4 osobiste doręczenie.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Przesłanie dokumentu drogą elektroniczną bez
względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i
otrzymane w tej samej chwili.

4.  Forma pisemna zastrzeżona  jest  dla  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w tym oświadczeń  i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowany  przedmiot  zamówienia
wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, zmiany lub wycofania  oferty  i
oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia
oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz umowy.

5.  Oświadczenia,  o  których mowa w rozporządzeniu  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.  2016  r.  poz.  1126),  zwanym  dalej  „rozporządzeniem”  dotyczące
Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, należy złożyć w oryginale.
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6. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 SIWZ należy złożyć w oryginale.

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6
niniejszego rozdziału, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem
sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu)  i  § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  których mowa w rozdz.  IX  SIWZ)  rozporządzenia  Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać - w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych
(KRS,  CEiDG)  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.

10.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  SIWZ.  Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w  którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści  niniejszej  SIWZ  wpłynie  po  upływnie  terminu,  o  którym  mowa  powyżej,  lub  dotyczy
udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym
przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na
której udostępnił niniejszą SIWZ.

11. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również drogą elektroniczną w formie edytowalnej na
adres gmina.tarnow.pl , gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału.

13.  Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się do wglądu w siedzibie
Urzędu  Gminy  Tarnów,  ul.  Krakowska  19,  33-100  Tarnów,  w  pokoju  nr  105,  codziennie  od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
14.1 w kwestiach formalnych – Agata Cichy,
14.2 w kwestiach merytorycznych – Agata Cichy,

15. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gmina Tarnów, ul.  Krakowska 19, 33-100
Tarnów.

16. Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mail: acichy@gmina.tarnow.pl
17. Korespondencję drogą faksową należy kierować na nr faksu: 14 688-01-30

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
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1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz niżej wymienione
wypełnione dokumenty:
2.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument
składany w oryginale.
2.2 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) zgodne z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
2.3  Dokument,  z  którego  wynika  upoważnienie  do  reprezentowania  Wykonawcy;  jeśli  ofertę
podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie
dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie
wynika  z  dokumentów  ogólnie  dostępnych  w  bazie  CEIDG  lub  KRS.  W  przypadku  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  pełnomocnictwo  rodzajowe  do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.4 Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – jeżeli wadium zostało wniesione
w innej formie niż pieniądz. Oryginał Wykonawca składa w odrębnej kopercie.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

4.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  niniejszej  SIWZ.  Wykonawca  przygotowuje  i
przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

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

6. Ofertę podpisuje/ją osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

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

8.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  dokonywane  w  formie  pisemnej  powinno  być
sporządzone w sposób umożliwiający  identyfikację  podpisu (np.  wraz  z  imienną pieczątką  osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

9.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.

10.  Ofertę  należy  przygotować  tak,  by  z  zawartością  oferty  nie  można  było  zapoznać  się  przed
upływem terminu otwarcia ofert.

11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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13. Wykonawca składa ofertę zgodnie z ust. 2 niniejszego rozdziału w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści  oferty do chwili  jej otwarcia. Zamknięta
koperta lub inne opakowanie Wykonawca opisuje w sposób następujący:
Nazwa i adres Wykonawcy (ew. pieczęć)
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów OFERTA w postępowaniu ZP.271.1.2019 na zadanie
pn.:„Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Tarnów”
Nie otwierać przed 22.03.2019 r. godz. 12:00

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14.1 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  zawierające  zmiany  należy
dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „ZMIANA”.  W  przypadku  złożenia  kilku  „ZMIAN”  kopertę  każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.

14.2 Wycofanie złożonej oferty nastąpi przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w
miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisaną  kopertę
zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
Wykonawca  oznacza  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  klauzulą  „tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a
także informacji  dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w jego ofercie.

17.  W przypadku powierzenia  wykonania części  zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  i  podania  przez  Wykonawcę  nazwy  (firm)  podwykonawców.  Informację   taką
Wykonawca  zamieszcza  w  Formularzu  ofertowym stanowiącym –
Załącznik nr 1 do SIWZ.

18.  Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  pkt  2.1  niniejszego  rozdziału,
oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,
spełnianie  przez  oferowane usługi  wymagań określonych przez  Zamawiającego lub brak podstaw
wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego
wątpliwości,  Zamawiający wzywa do ich złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

19. Jeżeli  Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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20. Jeżeli Wykonawca nie złoży zobowiązań – Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

21.  Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI.RAŻĄCO NISKA CENA.

1.  Jeżeli  zaoferowana  cena lub  koszt  lub  ich  istotne części  składowe wydają  się  rażąco  niskie  w
stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1.1  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo
sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  Wykonawcy,  oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
1.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
1.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
1.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
1.5 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2.Wyjaśnienia  Wykonawcy  powinny  być  szczegółowe,  przekonujące  oraz  powinny  zawierać
informacje o okolicznościach, które miały wpływ na obniżenie ceny. Wykonawca może powoływać się
zatem  na  charakterystyczne  dla  niego  czynniki,  które  spowodowały  obniżenie  ceny  tj.  rabaty  u
dostawców, angażowanie własnego sprzętu i personelu. Wykonawca powinien ponadto wskazać jak
owe  czynniki  wpłynęły  na  obniżenie  ceny  oraz  przedstawić  dowody  w  tym  zakresie,  przy  czym
czynniki na które powołuje się Wykonawca muszą być zgodne z prawem i nie mogą naruszać zasady
uczciwej konkurencji.

3.Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu,  spoczywa  na
Wykonawcy.

4.W  interesie  Wykonawcy  leży  również  w  odpowiedzi  na  wezwanie  złożenie  odpowiednich
dokumentów i dowodów, celem udowodnienia,  że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco
niska.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
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Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli  wadium jest wnoszone w formie
przelewu  na  rachunek  bankowy,  musi  znajdować  się  na  koncie  Zamawiającego  przed  upływem
terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 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.

3.W  przypadku  składania  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji,  gwarancja  musi  być
gwarancją  nieodwołalną,  bezwarunkową  i  płatną  na  pierwsze  pisemne  żądanie  Zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja powinna zawierać następujące elementy:
3.1  nazwę  dającego  zlecenie  (Wykonawcy),  beneficjenta  gwarancji  (Zamawiającego),  gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
3.2określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3.3 kwotę gwarancji;
3.4 termin ważności gwarancji
3.5  zobowiązanie  gwaranta  do  zapłacenia  kwoty  gwarancji  na  pierwsze  pisemne  żądanie
Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu / Beneficjentowi całą kwotę
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  zaszły  okoliczności  uzasadniające  zatrzymanie  przez  Zamawiającego  wadium  na
podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.)”

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnosić przelewem na konto Urzędu Gminy Tarnów: BANK
SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, O/TARNÓW NR 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001

5. Wadium wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – nazwę przetargu.

6.  Oryginał  dokumentu  Wykonawca  dostarcza  w  kopercie  w  wyznaczonym  terminie  tj.  do  dnia
22.03.2019 r. do godz. 11:30 – Dziennik Podawczy, parter Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-
100 Tarnów. Sposób opisania koperty z oryginałem wadium:

Nazwa i adres Wykonawcy
(ew. pieczęć)

WADIUM w postępowaniu
„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art.  26 ust.  3 i  3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki,  o której  mowa w art.  87 ust.  2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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8.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została
wybrana:
8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

9.  Zamawiający  zwróci  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 7.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

12.  Zamawiający  zwraca  wadium  w  sposób  odpowiadający  formie  wnoszenia  w  przypadkach
wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.

13.  Jeżeli  Wykonawca  nie  zabezpieczy  oferty  wadium lub  wadium zostanie  wniesione  w sposób
nieprawidłowy to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

14. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w
art. 85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

15. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa powyżej
w ust. 2 pkt 2.2-2.5 Wykonawca składa w odrębnej kopercie.
Uwaga!
Zgodnie  z  art.  45  ust.  7  ustawy  Pzp  wadium  wnoszone  w  pieniądzu  wpłaca  się  przelewem  na
rachunek  bankowy  wskazany  przez  Zamawiającego.  Niedopuszczalne  jest  wpłacanie  wadium
gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy Tarnów. Wpłata gotówkowa nie
spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7 ustawy Pzp.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

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

3.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą,  zwrócić  się  do Wykonawców o wyrażenie  zgody na przedłużenie  tego terminu,  o  którym
mowa w ust. 1 powyżej o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem
okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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XIX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. do godziny 12:00. Za termin
złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

2.  Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów 
Dziennik podawczy- parter

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.03.2019 r. o godzinie 12:00.

4.Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów 
Sala Narad, pok. 207 II p.

XX.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.Cenę należy podać w złotych polskich w Formularzu Ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ w kwocie
brutto, z wyodrębnieniem kwoty netto oraz stawką i wartością podatku VAT.

2.Cena  wykonania  zamówienia  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  realizacją
zamówienia, w tym podatek VAT, upusty, rabaty.

3.Wszelkie  rozliczenia  związane z  realizacją  niniejszego zamówienia  dokonywane będą w złotych
polskich [PLN].

4.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

5.Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku
VAT  do  ceny  ofertowej  i  w  formularzu  ofertowym  w  rubryce  podatek  VAT  –  wskazuje  zapis
„obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)
towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia, jaką poniesie
na realizację przedmiotu zamówienia.
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XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.  Ocena ofert:
1.1  Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1.2 W kryterium „cena”   (C) oferta może uzyskać max 60 punktów. Liczba uzyskanych punktów
zostanie wyliczona za pomocą wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 60
gdzie: C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
Cmin     - najniższa cena spośród badanych ofert
Cob       - cena oferty badanej.
1.3 W kryterium „doświadczenie głównego projektanta” (D).
W tym kryterium oferta może uzyskać max 40 punktów.
Za każde wykonanie  kompletnej  dokumentacji  planistycznej polegającej  na opracowaniu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w
okresie ostatnich 7 lat, co do którego nie zapadło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające
nieważność postanowień Studium.
Wykonawca otrzymuje ilość punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi:
40 pkt - od 5 do 6 opracowań;
30 pkt – od 3 do 4 opracowań;
20 pkt – do 2 opracowań;
10 pkt – 1 opracowanie.,
W celu wykazania doświadczenia głównego projektanta należy w formularzu ofertowym wypełnić
tabelę dotyczącą jego doświadczenia.
Kryterium to będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena będzie dokonywana na podstawie ilości zakończonych w okresie ostatnich 7 lat
1.4 Korzystając z powyższych wytycznych Zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:
1.4.1 maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który Za proponuje
najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali  Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.2;
1.4.2 maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta” otrzyma
Wykonawca,  który  wykaże  się  opracowaniem  7  –  min  i  więcej  opracowań,  natomiast  pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wytycznymi z punktu 1.3.

1.5  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  łącznie  uzyska  najwyższą  liczbę  punktów,
otrzymaną  w  wyniku  zsumowania  punktów  w  kryterium  „Cena”  i  w  kryterium  „Doświadczenie
głównego projektanta”.
P = C + D
gdzie: P- łączna liczba punktów oferty ocenianej
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie głównego projektanta”.

1.6 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
1.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
1.8  Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert
przedstawia ten sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
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XXII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1.1  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo
miejsce zamieszkania i  adres,  jeżeli  jest  miejscem wykonywania działalności  Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są  miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
1.4 unieważnieniu postępowania;- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
Załącznik  nr  7  do  SIWZ.  Miejsce  i  termin  podpisania  umowy  zostanie  wyznaczony  przez
Zamawiającego.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie  wypełni  wymagań formalnych  zawartych  w
treści  niniejszej  SIWZ  dotyczących  podpisania  umowy,
Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy
Wykonawca  na  ponowne  wezwanie  nie  wypełni  wymagań  formalnych,  Zamawiający  ma  prawo
uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie
przepisy:
-możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty),
- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało przesłane przy  użyciu środków
komunikacji  elektronicznej  albo 10 dni,  jeżeli  przesłane zostało  w inny sposób.  Zawarcie  umowy
będzie  możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej,  jeżeli  wystąpią  okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba, że zajdą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

6.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy
zobowiązany  jest  do  przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się udzielenie zamówienia
7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie  wraz  z  zaświadczeniami  o  przynależności  do  właściwych  izb  samorządu
zawodowego.
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8.  Po  podpisaniu  umowy  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kosztorys  opracowany  metodą
szczegółową.

9.W  terminie  3  dni  roboczych  po  podpisaniu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
zgodnie z zapisami w umowie.

XXIII.WYMAGANIA       DOTYCZĄCE       ZABEZPIECZENIA       NALEŻYTEGO  WYKONANIA   UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV.ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO  TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIEZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1.Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z
załącznikiem.
2.    Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej  umowy zgodnie z
zapisami w projekcie umowy.

XV.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawcom, biorącym udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także
innym  osobom,  jeżeli  ich  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują określone
prawem środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy
Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

XXVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z
2019 poz. 53)

XXVII.ZAŁĄCZNIKI      DO      SPECYFIKACJI      ISTOTNYCH      WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Załącznik nr 1    Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków
                                 udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3    Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
                                 grupy kapitałowej.
4. Załącznik nr 4    Zobowiązanie innego podmiotu.
5. Załącznik nr 5    Wykaz usług.
6. Załącznik nr 6    Wykaz osób.

24



7. Załącznik nr 7    Projekt umowy.
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