SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
dla postępowania o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 prowadzonego zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )
w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na usługi pn:
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
obejmującego obszar wsi Jaworzynka
(RI.271.1.13.2020)

Istebna, dn 21 lipca 2020 r.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Istebna
43-470 Istebna 1000
www.istebna.eu
e-mail: urzad@istebna.eu
tel + 48 33 855-65-00
faks +48 33 855-65-00

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą Pzp),
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016,
poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art.
24aa ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Jeżeli wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016
r. poz. 1020) przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za
pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną (za wyjątkiem oferty, która pod rygorem
nieważności musi zostać złożona w formie pisemnej). Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę
faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zamawiający
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania –
zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania.
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka w granicach
określonych Uchwałą nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka, wraz
z opracowaniem:
a) podstawowego opracowania ekofizjograficznego dla obszaru objętego
sporządzaniem planu miejscowego,
b) prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko,
c) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, winny zostać opracowane zgodnie z przepisami
prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945
z późn.zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 z 2002 r., poz. 1298) oraz ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz.65).
3. Prace nad projektem planu będą przebiegały w czterech etapach:
1) etap I: obejmuje prace przygotowawcze zakończone sformułowaniem wniosków dla
przyszłego sposobu kształtowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenów
oraz opracowaniem podstawowego opracowania ekofizjograficznego,
2) etap II: obejmuje prace projektowe zakończone opracowaniem projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu
w wersji podlegającej opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy współdziałające,
3) etap III: obejmuje prace projektowe związane opiniowaniem i uzgadnianiem
projektu planu przez organy współdziałające, uzyskaniem zgody na przeznaczenie
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyłożeniem projektu
planu do publicznego wglądu, wprowadzeniem zmian do projektu planu
wynikających ze złożonych uwag,
4) etap IV: obejmuje czynności związane z uchwaleniem planu przez Radę Gminy
Istebna i kończy się przekazaniem przedmiotu zamówienia po uchwaleniu planu,
usunięciem wad w przypadku stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego nieważności
uchwały oraz przekazaniem Gminie podsumowania, o którym mowa w ustawie
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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4. Szczegółowy zakres i harmonogram prac nad planem jest opisany w załączniku nr 2 do
projektu umowy.
5. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy:
1) mapę zasadniczą obszaru objętego sporządzaniem projektu planu,
2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
3)

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, położone na
obszarze objętym sporządzaniem projektu planu,

4) podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru całej gminy Istebna z 2012 r.,
5) wykaz obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody,
6) wykaz obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
6. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania korespondencji związanej z przystąpieniem do sporządzenia projektu
planu miejscowego, jego uzgadnianiem i opiniowaniem oraz wyłożeniem do
publicznego wglądu (w tym wymaganych ustawowo pism, zawiadomień, wniosków,
ogłoszeń, obwieszczeń i komunikatów wynikających z procedury planistycznej),
2) opracowania dokumentów formalno–prawnych związanych z procedurą planistyczną,
a wymaganych przepisami prawa, m.in. wykazu wniosków do planu, wykazu opinii
do projektu planu, wykazu uzgodnień do projektu planu, protokołu z przeprowadzenia
dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu, wykazu uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, a także podsumowanie, o którym
mowa w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) przygotowania i skompletowania dokumentacji planistycznej po uchwaleniu planu
celem oceny przez Wojewodę Śląskiego zgodności procedury planistycznej
z przepisami prawnymi,
4) udziału i prezentacji projektu planu (w zależności od potrzeb):
1) na spotkaniach Wójta Gminy, posiedzeniach Komisji Rady Gminy, sesjach Rady
Gminy, dotyczących projektu planu i jego uchwalenia, Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej i innych, wskazanych przez Zamawiającego,
2) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz
na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Wójta Gminy,
5) współpracy w przygotowaniu ewentualnych:
1) autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej
uchwalenia planu,
2) stanowisk (opinii) Wójta Gminy do poprawek radnych wniesionych do projektu
uchwały oraz do wniosków właściwych komisji Rady Gminy.
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7. Wynagrodzenie wypłacane będzie w częściach, po wykonaniu poszczególnych etapów
realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie umowy.
8. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w specyfikacji lub w umowie,
a wynikające z procedur określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji
projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach
wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca uwzględni ewentualne zmiany przepisów prawa i dostosuje do nich
opracowanie, będące przedmiotem umowy w ramach umownej ceny i terminów.
9. Wspólny Słownik Zamówień:
71410000-5 usługi planowania przestrzennego
10. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie wskazuje czynności, które
w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

IV.

Do 30 sierpnia 2022 roku. Przez termin zakończenia zadania należy rozumieć datę
przekazania plików, o których mowa w § 1 projektu umowy, co jest równoznaczne ze
zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do spisania protokołu odbioru końcowego.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

V.

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa przedmiotowego
warunku udziału;

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa przedmiotowego
warunku udziału;

3)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; wykonał należycie co
najmniej 2 (dwa) projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru o pow. minimum 100 ha,
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b) dysponuje (lub będzie dysponować) na potrzeby realizacji zamówienia osobą
spełniającą jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020
roku, poz. 293), która wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej 1 (jeden) miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dotyczący obszaru wiejskiego, z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną oraz zabudową zagrodową, o pow. minimum 100 ha.
Uwaga: Osoba ta będzie zobowiązana uczestniczyć w pracach zespołu projektowego
Wykonawcy opracowującego projekt planu, będzie wyznaczona do bezpośrednich
kontaktów z Zamawiającym i będzie uczestniczyła w spotkaniach w siedzibie
Zamawiającego organizowanych w ramach prac nad projektem planu.
VI. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
1. dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
a) treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na:
- załączniku nr 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
- załączniku nr 2b

do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia

z postępowania.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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d) 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.
e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
f) jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia
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. Dokument ten
winien określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) ww. dokument należy dołączyć do oferty – wg załącznika nr 3 do
SIWZ
2. oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
a) Wykonawca

przedmiotowe

oświadczenie

przekazuje

Zamawiającemu

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
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c) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o

udzielenie

zamówienia

oświadczenie

składa

oddzielnie

każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
1) oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych 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 usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga:
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału
określonego w pkt V. 3 lit. a w SIWZ.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ – wykaz usług.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V. 3 lit. a w SIWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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.
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Uwaga:
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału
określonego w pkt V.3 lit. b w SIWZ.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ – wykaz osób.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V.3 lit. b w SIWZ.
2) oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia: Nie dotyczy.
Zamawiający dokona oceny czy względem Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie zachodzą przesłanki do wykluczenia na
podstawie złożonego oświadczenia (oświadczeń) o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.

UWAGA :
1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny
oferty, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Jeżeli Wykonawca , o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia
umowy. Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą
elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie
potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub
drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do
Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń
urządzenia faksowego lub raportu wysłania.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
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później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
10. Wszelką korespondencję powołując się na nr referencyjny należy kierować do:
1)

w formie pisemnej na adres:
Gmina Istebna, 43-470 Istebna 1000

2)

faksem na numer: +48 33 855-65-00

3) w formie elektronicznej, (np. w formie skanu oryginału pisma) na adres e-mail:
urzad@istebna.eu
11. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami
są:
a. Mirosław Kawulok (tel. 33 8556500 wew. 46) – w zakresie proceduralnym,
b.

Anna Niemczyk (tel. 33 8556500 wew. 48 ) – w zakresie przedmiotu
zamówienia.

VIII. WADIUM
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00
złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium winno zostać wniesione przed terminem składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e. 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.
4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą
zawierać co najmniej:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji
(zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
c. kwotę wadium,
d. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania
ofertą,
e. zobowiązanie

poręczyciela/gwaranta

do

zapłacenia

kwoty

wadium

bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy:
- wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
- wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
- 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 zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców)
występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego
upoważniony.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 32 8129 1014
2002 0000 0172 0006. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium –
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
obejmującego obszar wsi Jaworzynka. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia

przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego
ofertę.
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7. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść
(zdeponować) w Urzędzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000,

(skrzynka

podawcza)od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, a do oferty
należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.
8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które w
oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku
zamawiającego.
9. Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli
przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym
do składania ofert.
10. 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 zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

IX.
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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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.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Ofertę składa się w języku polskim. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca składa wraz z ofertą (formularzem ofertowym):
1. wymienione w pkt VI.1 SIWZ oświadczenie zawierające informacje
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli
OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną
(uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające)
stosowne pełnomocnictwo,
3. Wypełniony załącznik nr 1.1 do SIWZ - Zestawienie zadań punktowanych w
kryterium pn.: „Doświadczenie”.
4. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do
reprezentowania

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
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5. dokumenty, o których mowa w pkt VI.1 lit. e-f SIWZ, stanowiące dowód,
w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w
przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów.
Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1.

Ofertę należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, skrzynka podawcza.
30 lipca
2020 r.

do dnia

do godz.

11:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta w postępowaniu na wykonanie usług pn.:
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka

RI.271.1.13.2020
Nie otwierać przed dniem: 30 lipca 2020 r. godz. 11:15.

15

XIII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.

2.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według

zasad

obowiązujących

przy

składaniu

oferty.

Odpowiednio

opisane

koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W
przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "WYCOFANIE".

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, w Sali nr
001 w terminie:
w dniu

30 lipca
2020 r.

o godz.

11:15

XV. TRYB OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest jawne.
a. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
c. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie
ryczałtowe, w rozumieniu artykułu 632 Kodeksy cywilnego.
a) Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM".
b) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich.
2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.
7. Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem
ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze Umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9. Ceny wykonywanych usług nie będą waloryzowane.
10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałyby 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,
usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
11. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
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wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1.
Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł 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 spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
o następujących wagach:
(1) cena (brutto)

- 60%

(2) doświadczenie osoby, o której mowa w warunkach udziału w postępowaniu w pkt 3.b 40%
3. Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem
następujących zasad i wzorów:
1) Kryterium nr 1 (C) - cena:

Najniższa cena oferty brutto
-------------------------------------- x 60 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto
2) Kryterium nr 2 (D) – doświadczenie osoby, o której mowa w warunkach udziału
w postępowaniu w pkt 3.b – maksymalnie 40 pkt.
UWAGA! W kryterium „Doświadczenie” zostanie zastosowana punktacja w oparciu o wykazane
doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia, której doświadczenie należy wykazać
w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Niedołączenie do oferty wskazanego załącznika oznaczać będzie,
iż Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.
Punkty zostaną przyznane za wykazanie doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w następujący sposób.
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Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu wymagał, by osoba
spełniająca jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, która zobowiązana będzie uczestniczyć w pracach zespołu
projektowego, wykonała, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 1 (jeden) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący obszaru
wiejskiego, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową zagrodową, o pow.
minimum 100 ha. Doświadczenie wskazane w ramach wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu nie będzie podlegało punktacji. Zamawiający przyzna 10 punktów za każde
dodatkowe doświadczenie tej osoby polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego obszaru wiejskiego, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową
zagrodową, o pow. minimum 100 ha.
Sposób punktacji w oparciu o doświadczenie wykazane zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ:
-

1 opracowany plan – 0 punktów

-

2 opracowane plany – 10 punktów,

-

3 opracowane plany – 20 punktów,

-

4 opracowane plany – 30 punktów,

-

5 i więcej opracowanych planów – 40 punktów.

4. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVIII.

INFORMACJA

O FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień
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publicznych, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ppkt 1. poz. 1) i 4) na stronie
internetowej, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Umowa
zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
XIX.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XX.

ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia
publicznego, stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
zgodnie z zapisami we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
XXI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY

W

TOKU

POSTĘPOWANIA

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w
DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179-198g ustawy PZP).
20

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu.
Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opis przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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XXII.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (nie dokonano zamówienia na
części).

XXIII.

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną według wytycznych
określonych w niniejszym SIWZ.
adres e-mail: urzad@istebna.eu
Strona internetowa: www.istebna.bip.info.pl

XXIV.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:
a) Zebrania Wykonawców,
b) ustanowienie dynamicznego systemu zakupów,
c) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy pzp,
d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
e) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
f) udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
g) zawarcia umowy ramowej,
h) składania ofert wariantowych,
i) prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
XXV.

POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH I WYTYCZNE DLA SYSTEMÓW I
USŁUG W ZAKRESIE ZGODNOŚCI RODO.
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),
dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna

1000 tel. +48 33 855-65-00,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000,

kontakt: IOD@istebna.eu,
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3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
RI.271.1.13.2020 dla zadania pn: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy pzp;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. wykonawca posiada:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
(w związku z art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a Pzp, jeżeli wykonanie obowiązków związanych z prawem dostępu do
danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ).

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(w związku z art. 8a ust. 3 oraz art. 97 ust. 1b Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

 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;
(w związku z art. 8a ust. 4, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu).

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZYCH SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:
Załącznik nr 1
- Wzór Formularza Oferty
Załączniki nr 1.1
- Zestawienie Zadań Punktowanych W Kryterium pn.:
„Doświadczenie”
Załącznik nr 2a
- Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 2b

- Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

- Zobowiązanie podmiotu
- Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

-

Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób
Wzór umowy
Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującego obszar wsi Jaworzynka.

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej
SIWZ Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
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