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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego: GMINA BRÓJCE, 95-006 Brójce 39
tel. 42/295 01 11, NIP: 7282700283
Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres ESP (e-PUAP): /tvgc5879bi/SkrytkaESP
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia
1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
internetowej: bip.brojce.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści o
SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 5, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których
mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
8. Zastosowanie mają przepisy art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.).

II.

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j..) [zwanej dalej także „ustawą pzp" lub „pzp”].
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz
z projektem koncepcyjnym wielobranżowym dla inwestycji polegającej na budowie żłobka
i przedszkola w Kurowicach, w Gminie Brójce, na działkach o nr ewid. 972/6, 972/4, 973,
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na podstawie którego zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane w formule
„zaprojektuj – wybuduj”.
2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000–6 Usługi projektowania architektonicznego
71250000–5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71248000–8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

3. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.).
2) Wykonanie projektu koncepcyjnego, w dwóch wariantach, składającego się z:
a) Zagospodarowania terenu;
b) Wizualizacji obiektu;
c) Koncepcji wielobranżowej budynku, w zakresie m.in. układu funkcjonalnego
pomieszczeń, technologii kuchni, konstrukcji, wyposażenia, instalacji sanitarnych
i elektrycznych i innych niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Projekt
koncepcyjny winien stanowić załącznik do programu funkcjonalno - użytkowego.
3) Wykonanie kosztorysu szacunkowego inwestycji.
4) Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.
5) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym
przedmiotem zamówienia.
6) Wystąpienie w imieniu inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji
administracyjnych oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci lub innych
dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, o ile będą wymagane.
4. Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu
Zamawiającego:
1) mapa do celów projektowych – zostanie udostępniona Wykonawcy wyłonionemu
w ramach postępowania przetargowego.
5. Zakres merytoryczny dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia:
Program funkcjonalno – użytkowy wraz z projektem koncepcyjnym wykonane w ramach
niniejszego zadania powinny uwzględniać:
1) Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej wraz z ich
oświetleniem, towarzyszących form małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci,
stojaki dla rowerów), projektowanej zieleni, przyłączy i instalacji niezbędnych do
funkcjonowania obiektu, odwodnienia terenu, monitoringu, elementów wymaganych
przepisami w zakresie ppoż. oraz placu zabaw.
2) Budynek przeznaczony dla potrzeb ok. 150 dzieci w przedszkolu i 50 dzieci w żłobku,
który obejmować będzie wszelkie niezbędne pomieszczenia w zakresie
funkcjonowania przedszkola i żłobka, tj. dydaktyczne, administracyjne, socjalne i
techniczne.
6. Opis wymagań i wytycznych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Program funkcjonalno – użytkowy wraz z projektem koncepcyjnym winny być
wykonane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do ogłoszenia postępowania
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na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj”.
2) Dokumentacja powinna określać funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego
a także zawierać proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe.
3) Projekt koncepcyjny powinien zawierać niezbędne opisy i rysunki. Wykonawca
winien dołączyć do dokumentacji warunki przyłączeniowe koniecznych do wykonania
sieci i przyłączy oraz wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia.
4) Dokumentacja powinna uwzględniać opis założeń do rozwiązań technicznych
w zakresie zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych
wewn. i zewn., instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wewnętrznych
i zewnętrznych, rozwiązań ppoż. oraz przyłączy.
5) Kosztorys szacunkowy należy wykonać z podziałem na etap projektowy oraz
wykonawczy.
6) Program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcja musi uwzględniać możliwość
korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne.
7) Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.
Projekt koncepcyjny winien być uzgodniony przez rzeczoznawców ds. ppoż. oraz
sanepid.
8) Koszty opracowań, wszelkich uzgodnień, itp. związanych z realizacją umowy ponosi
Wykonawca.
7. Pozostałe warunki wykonania zamówienia:
1) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących programu funkcjonalno - użytkowego i projektu
koncepcyjnego oraz zawartych w nich rozwiązań, na etapie postępowania
przetargowego na dokumentację projektową oraz roboty budowlane – niezwłocznie,
nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych oraz na etapie realizacji budowy – w
przeciągu 5 dni roboczych.
2) Konsultacja z Zamawiającym wszystkich rozwiązań dotyczących zakresu
opracowania, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania. Wykonawca ma obowiązek
uzgadniania
z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia
w proponowanych rozwiązaniach projektowych.
3) Przygotowanie dokumentacji zawierającej optymalne rozwiązania materiałowe,
konstrukcyjne oraz kosztowe.
4) Wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca złoży oświadczenia o:
a) kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz
z wykazem dokumentacji,
b) sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) zweryfikowaniu i uzgodnieniu międzybranżowym,
d) przeniesieniu na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw
autorskich do dzieła będącego przedmiotem zamówienia, na zasadach
wynikających z projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
5) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz
normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia.
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6) Zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego
w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób szczegółowo
określający przedmiot zamówienia publicznego w postępowaniu o jego wykonanie
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 )
8) W programie funkcjonalno-użytkowym będącym przedmiotem postępowania
przetargowego Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie
można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji
musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
9) Dokumentacja winna uwzględniać przepisy prawne i normy związane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
10) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach
projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
11) Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych.
VI. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 150 dni od
daty zawarcia umowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 3-4 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie
na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym
poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
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3.

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali należycie i prawidłowo ukończyli w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, które obejmowały swoim zakresem
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną
dotyczącą budowy lub przebudowy obiektów oświatowych, na podstawie których
zostało ogłoszone postępowanie na roboty budowlane w formule „zaprojektuj –
wybuduj”,
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w
szczególności pełniących funkcje:
b1) Projektanta branży architektonicznej, który łącznie:
− posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń,
− posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania
uprawnień budowlanych do projektowania. oraz posiada przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami,
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni
spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika,
że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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5.

6.

7.

8.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we
wzorze umowy.
IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
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ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komun/ikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: urzadgminy@brojce.pl .
9.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
(opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
urzadgminy@brojce.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
X.
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 Pani Małgorzata Rowińska i Pan Jerzy Świątnicki – w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia (tel. 42 295 01 16),
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 Pan Piotr Staszek – w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia
publicznego (tel. 42 295 01 13).
XI.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
15.01.2022 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni, zgodnie z art. 307 ust. 2
ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania oferta.
XII.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10).
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się,
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
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Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 pzp) w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
9. Do oferty należy dołączyć:
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
9.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
9.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
Strona 10

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego do działania.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
17.12.2021 roku, do godz. 11:00
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2021 r., o godzinie 12:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XV. Podstawy wykluczenia
1. Zastosowanie mają przepisy art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:
a)na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
b)na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
1. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej
weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 274
ust. 1 ustawy Pzp) na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1
pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zawierający wykonane należycie co najmniej dwa zamówienia, które
obejmowały swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dotyczącą budowy lub
przebudowy obiektów oświatowych, na podstawie których zostało ogłoszone
postępowanie na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj”, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności projektanta branży architektonicznej
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posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, 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
stanowizał. nr 7 do SWZ;
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170) –
wzór stanowi załącznik nr 8 .
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 4,
zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
1.

2.
3.
4.

XVII. Sposób obliczenia ceny
Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty
podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów
i usług (VAT).
Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny
i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy
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Pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako
wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 pkt,
2) Doświadczenie projektanta branży architektonicznej (D) – 40 pkt.
XVIII.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Cena oferty będzie
obliczona wg następującego działania matematycznego:
cena najniższa brutto
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2) Doświadczenie projektanta branży architektonicznej (D) – Doświadczenie to
będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.
Zamawiający wymaga, aby osoba której doświadczenie będzie oceniane w tym
kryterium, była wskazana przez Wykonawcę w „Wykazie osób” jako projektant
branży architektonicznej.
Ocenie zostanie poddana liczba wykonanych programów funkcjonalno – użytkowych
wraz z koncepcją architektoniczną obiektów oświatowych, przez osobę proponowaną
na stanowisko projektanta branży architektonicznej. Punkty w tym kryterium będą
przyznawane według następujących zasad:
− za zadeklarowane doświadczenie projektanta w realizacji 2 zadań, spełniających
warunki – 0 pkt;
− za zadeklarowane doświadczenie projektanta w realizacji 3 zadań, spełniających
warunki – 20 pkt;
− za zadeklarowane doświadczenia projektanta w realizacji 4 zadań i więcej,
spełniających warunki – 40 pkt.
Wykonawca w ramach tego kryterium może wskazać jedną osobę, która będzie
pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wskaże więcej niż jedną osobę do pełnienia tej funkcji, Zamawiający oceniał będzie
jedynie osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.
Do oceny punktowej, uwzględniane będą jedynie zasoby wykonawcy, nie będą
punktowane dokumentacje wykonane przez projektanta w specjalności
architektonicznej udostępnione Wykonawcy przez podmioty trzecie.
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Brak informacji w formularzu ofertowym o ilości wykonanych programach
funkcjonalno-użytkowych obiektów oświatowych spowoduje przyznanie wykonawcy
w ramach tego kryterium 0 pkt.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40
punktów.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9
zaokrągla się w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów
lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia
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postępowania.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację,
o której mowa w ust. 8 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie (bip.brojce.pl) w zakładce
„Zamówienia publiczne” oraz miniPortal.uzp.gov.pl.
XIX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy pzp, 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 zostało przesłane w inny
sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu
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Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej" pzp.
XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - Bank Spółdzielczy w Andrespolu (o/Brójce), nr rachunku:
64 8781 0006 0060 0141 2000 0040;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach
określonych w art. 450 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy Pzp, dokument zabezpieczenia
w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winien spełniać nw.
wymagania:
a) Gwarancja (inny dokument) winien zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec
zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego
wszystkich zobowiązań zgodnie z umową zawartą pomiędzy beneficjentem a
zobowiązanym w szczególności:
- roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług,
- roszczeń o zapłatę kar umownych,
- roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi,
- roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego,
b) Gwarancja (inny dokument) powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na
pierwsze żądanie beneficjenta,
c) Zamawiający nie wyraża zgody, aby sporządzenie pisemnego żądania wymagało
udziału podmiotów trzecich, czy to przez ich udział w czynności notarialnej czy bankowej,
czy też przez podjęcie się roli pośrednika czy posłańca w kontraktach
z gwarantem,
d) Kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów
określonych w lit. a) powyżej i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust 6.
6. Zamawiający pozostawi kwotę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
w wysokości 30% zabezpieczenia i jest ona zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
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okresu rękojmi za wady.
10. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci
dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności w celu
zapewnienia ciągłości ich obowiązywania oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia
podpisania stosownego aneksu do umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów
gwarancyjnych dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, także
w przypadku przedkładanych aktualizacji, w terminie zapewniającym ciągłość
zabezpieczenia. Uzgodnienie treści dokumentów gwarancyjnych musi nastąpić przed
terminem podpisania umowy, tak aby dokument w uzgodnionej przez strony treści został
złożony u Zamawiającego przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Dowód wniesienia zabezpieczenia:
1) W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu – Wykonawca przed
podpisaniem umowy przedkłada jednostce organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za
zawarcie umowy potwierdzenie przelewu.
2) W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w gwarancji lub w formie innego
dokumentu – Wykonawca przedkłada oryginał dokumentu w terminie wyznaczonym przez
jednostkę organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za zawarcie umowy, nie później
jednak niż w dacie zawarcia umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego dokument
potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zdeponowany w Urzędzie Gminy Brójce – Referat Finansowy.
XXIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest
niepodzielny. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla
jednego budynku przeznaczonego dla potrzeb ok. 150 dzieci w przedszkolu i 50 dzieci w żłobku,
który obejmować będzie wszelkie niezbędne pomieszczenia w zakresie funkcjonowania
przedszkola i żłobka, tj. dydaktyczne, administracyjne, socjalne i techniczne.
XXIV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
XXVII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których
mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie
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objętym przedmiotem zamówienia.
XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXIX Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 Pzp.
XXXII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań.
XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.
XXXV. Informacja o podwykonawstwie.
Zastosowanie mają przepisy art. 462 – 463 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j..).
XXXVI. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej
„rozporządzeniem 2016/679”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
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dalej „RODO”, informuję, że:
ADMINISTRATOR
DANYCH
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH
OSOBOWYCH u ADO

Gmina Brójce reprezentowana przez Wójta Gminy Brójce z siedzibą: Urząd Gminy Brójce,
95-006 Brójce 39.
Magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie
programu funkcjonalno – użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym wielobranżowym
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa żłobka i przedszkola w Kurowicach” (nr sprawy
ZP.271.1.27.2021) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129 ze zm.). Regulamin zamówień publicznych
wprowadzony zarządzaniem Wójta Gminy Brójce nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej
„ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do
informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j. ) oraz inne
podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.


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

PRZYSŁUGUJĄCE
PRAWA


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

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE
DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie
będą profilowane

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI,
PROFILOWANIE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

OKRES
ARCHIWIZACJI

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

INNE

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
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DODATKOWE
INFORMACJE

** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
*** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

XXXVII. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik
Nr 1 do SWZ;
• Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3 do SWZ;
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do
SWZ;
• Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
Załącznik nr 5 do SWZ;
• Wykaz usług – Załącznik nr 6 do SWZ;
• Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SWZ;
• Wzór oświadczenia o aktualności informacji – Załącznik nr 8 do SWZ.
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