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ROZDZIAŁ I    Zamawiaj ący 

 
1. Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, siedziba: 71-241 

Szczecin,  ul. S. Klonowica 5,  sekretariat (III p.), tel.  91 48 00 444; fax  91 43 93 003. 
2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty wykonawcy powinni kierować na adres Zarządu Dróg           

i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin. 
3. Obowiązującym językiem jest język polski. 
4. Oznaczenie postępowania: Postepowanie którego dotyczy niniejszy dokument posiada oznaczenie: 

DZP/131/Z/2016. 
 

ROZDZIAŁ II    Tryb udzielenia zamówienia  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                    

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164                
z późn. zm.) 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, 
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.   

 
ROZDZIAŁ III    Termin realizacji zamówienia. R ękojmia  

 
1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca w ciągu 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

zawarcia umowy opracuje koncepcje rozwiązań i przedstawi ją Zamawiającemu. 
2. Program funkcjonalno – użytkowy należy opracować i przekazać Zamawiającemu do dnia 30 

listopada 2016 r. 
3. Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy, a maksymalny okres 

rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru programu funkcjonalno – użytkowego bez wad i usterek.  
Oferowany okres rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.  

 
ROZDZIAŁ IV   Podwykonawstwo  

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawców firm podwykonawców. Wykaz podwykonawców 
oraz części zamówienia jakie wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom musi być 
wskazany w treści oferty składanej przez wykonawcę.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postepowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania                        
o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie realizacji usług, 
na żądanie zamawiającego wykonawca przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

5. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                               
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
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ROZDZIAŁ V   Warunki udziału w post ępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
         Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Minimalny poziom zdolności:  
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,             

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną 
usługę, polegające na opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego lub projektu 
budowlano – wykonawczego dla inwestycji drogowej o zakresie zbliżonym do niniejszej 
inwestycji. Opracowanie jakim powinien wykazać się Wykonawca powinno m.in. 
zawierać: opracowanie dokumentacji (PFU lub projekt budowlano – wykonawczy) 
obejmującej budowę parkingu na min. 150 miejsc postojowych, budowę drogi publicznej 
wraz ze skrzyżowaniami min. dróg: klasy zbiorczej (Z) oraz klasy lokalnej (L), budowę 
oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia drogi, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 
zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100); 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także              
w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innego podmiotu, wykonaniem usługi określonej powyżej winien wykazać się jeden                              
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na 
którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. 

 
W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie 
obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla 
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 
kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
 

2) dysponuje lub będzie dysponować minimum 6 osobami odpowiedzialnymi za realizację 
zamówienia, posiadającymi uprawnienia do: 
a) projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
b) projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
c) projektowania w specjalności gazowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
d) projektowania w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
e) projektowania w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych                                 

i kanalizacyjnych (odwodnienie drogi) bez ograniczeń, 
f) specjalistę ds. zieleni. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także              
w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innego podmiotu, ww. warunkiem winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach 
technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                          
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, 
zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże   

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. 
9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24 aa ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 oraz kryteriów oceny ofert opisanych w siwz. Następnie wyłącznie                   
w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny 
podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia 
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy. 

  
   ROZDZIAŁ VI   Przesłanki wykluczenia wykonawców 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844, z 2016 r. poz. 615 
t.j. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
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2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą           
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 

Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4. 

 
ROZDZIAŁ VII  O świadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków   
                                   udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
1) nie podlega wykluczeniu; 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie 
warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                      
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu , o którym mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                 
o którym mowa w pkt 1. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji            
w postępowaniu 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów tj.: 
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a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,  a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są  wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                         
w postępowaniu; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. 
Ww. wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 
Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. 

d) zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych, 
Ww. dokument należy złożyć w oryginale 

e) dokumentów wymienionych w pkt 6 lit. a) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
dotyczących innego podmiotu na którego zasobach wykonawca polega w celu potwierdzenia 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nim stosunków prawnych, 

f) w przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
zamawiającego, zamawiający uwzględni te dokumenty. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. a) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
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osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

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

14. W przypadku gdy oferta najwyżej oceniona została złożona wspólnie przez dwóch lub więcej 
wykonawców, na wezwanie zamawiającego winni oni złożyć oświadczenia i dokumenty,                     
o których mowa w rozdziale VII pkt 6, w sposób następujący: 
1) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru – składa każdy             

z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 
2) dokumenty wspólne takie jak np.: wykaz usług oraz dowody, z których będzie wynikało, że 

wymienione usługi zostały wykonane należycie, wykaz osób, składa pełnomocnik wykonawców 
w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

3) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
tych wykonawców. 

15. W zakresie nieregulowanym siwz zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju                
z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 

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

 
ROZDZIAŁ VIII   Sposób porozumiewania się zamawiającego i wykonawcy 
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:30 do 15:30. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:  

1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
b) modyfikacje treści siwz, 
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a ustawy, 
e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
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f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 
i) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   
j) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
l) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy. 
2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
b) modyfikacje treści siwz, 
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a ustawy, 
e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
g) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
h) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 
i) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   
j) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
l) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy. 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub  
e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej 
przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. 

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest  
Pani Katarzyna Jakubiec tel. 91 48 00 438, a w sprawie przedmiotu zamówienia Pan Paweł 
Misiukajtis, tel. 91 48 00 428, w godz. 07:30 – 15:30, fax 91 43-93-003 (czynny całą dobę). 

 
ROZDZIAŁ IX  Tryb składania zapyta ń przez wykonawcę 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 1, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt 1. 
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4. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez 
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej siwz. 

 

ROZDZIAŁ X  Zmiana tre ści siwz 
 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniona jest siwz. 

2. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

 
ROZDZIAŁ XI  Wymagania dotycz ące wadium 

 
1. Wadium należy wnieść w wysokości 1400,00 PLN (słownie złotych: tysiąc czterysta i 00/100)                  

w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godziny 09:30.  
Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe ZDiTM w Szczecinie Nr 85 1020 4795 0000 9702 

0278 0682, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej                

(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, 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  

–  w kasie ZDiTM, pokój nr 19 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu oprócz nazwy 

wykonawcy, podana została informacja do jakiego postępowania zostało wniesione, podany został 
NIP. Należy wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy 
wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia: 
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, 
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 
polskich.  

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin- Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego                     
w Szczecinie) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez 
potwierdzania tych okoliczności,  
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2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy.  

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) 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 jego stronie, 
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

14. Za zgodą wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy 
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone  o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany 
przez wykonawcę. 

16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium  
lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

 
ROZDZIAŁ XII  Termin zwi ązania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
2. 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 terminu, o którym mowa w ust. 1 o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu 
związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

ROZDZIAŁ XIII  Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 
Szczecin, sekretariat (III p.), przetarg nieograniczony, "oferta na: Opracowanie programu 
funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja 
Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 
273  w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351” oraz „nie otwierać przed dn. 
28.09.2016 r. godz. 10:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można    
było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

12. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 11, zamawiający nie będzie 
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta 
nie zostanie złożona do miejsca wskazanego w pkt 11 ppkt 1) lecz wpłynie do Biura Obsługi 
Interesantów ZDiTM w Szczecinie. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert. 

14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w 
zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 11 ppkt 1  
z dopiskiem „wycofanie”. 

15. W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. 
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, 
oznaczonych jak w pkt 11 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek 
„zmiany”. 

16. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy. 



Nr sprawy: DZP/131/Z/2016 

str. 13 
 

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 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. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 t.j. ze 
zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone               
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 
„ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 
numerowania stron oferty. 

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający wspólną 
ofertę musza złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału                    
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V siwz. 

20. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                            
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 3, składa 
każdy z Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ XIV  Miejsce i termin składania oraz otwar cia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 70-

241 Szczecin,  w sekretariacie (III p.), w terminie do dnia 28.09.2016 r., do godz. 09:30. 
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, 
w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący 
ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2016 r., o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego – sala 
konferencyjna nr 402 (IV p.). Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną 
Zarządzeniem Dyrektora ZDiTM. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamawiający 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. 

 
ROZDZIAŁ XV  Opis kryteriów wyboru oferty najkorzys tniejszej oraz sposobu oceny   
                                 ofert 

 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

1) cena – 60%: 
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Sposób przyznania punktów w kryterium “cena” (C): 
 
 
 
                najniższa cena ofertowa 

              C =  ------------------------------------------   x  100 pkt x 60% 
                          cena ofertowa w ofercie ocenianej 
 

2) okres rękojmi – 40%: 
 
Sposób przyznania punktów w kryterium “okres rękojmi” (R): 

 
                               najdłuższy okres rękojmi   

R  =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 % 
              okres rękojmi w ofercie ocenianej 

 
 

Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy, a maksymalny okres 
rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru programu funkcjonalno – użytkowego bez wad i usterek.  
Do oceny ofert w kryterium „oferowany okres rękojmi” zostanie policzony okres rękojmi, jaki 
Wykonawca wpisze (w miesiącach) w pkt 5 oferty cenowej – załącznik nr 1 do siwz.  
 
S = C + R 
 

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za 
najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 
6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważni 

postępowanie. 
7. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, 

którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. 

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
ROZDZIAŁ XVI    Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz Wykonawca zobowiązany jest podać cenę 

ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  
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2. Cena oferty (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, 
obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej, koszty uzyskania niezbędnych warunków, 
uzgodnień i decyzji oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty 
udziału w komisji przetargowej oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

3. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem usług, jakie mają zostać wykonane            
i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie. 

4. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do 
realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. 

5. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji prac oraz okresu rękojmi i wykonawca 
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak   

obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

8. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej  
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

9. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa  
zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

10. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 

 
Rozdział XVII  Informacje o formalno ściach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy.  
 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli 

obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współprace tych wykonawców, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu aktualną kopię 

polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (trigger act committed) w zakresie 
obejmującym opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła 
przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii 
kolejowej 273 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowej nr 406, 273, 351.”, wraz z odpowiedzialnością za 
podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pełny okres opracowaniu programu funkcjonalno-
użytkowego, z uwzględnieniem czystych strat finansowych w wysokości 250 000,00 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa 
w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia                 
i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej kwoty 
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 
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4. Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na pełny okres opracowania programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 
ROZDZIAŁ XVIII   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do 

dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 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. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający 
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający 
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 
ustawy. 

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 
zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały 
okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; 
wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 
jurysdykcji sądów polskich. 

9. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż                   
w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty               
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ppkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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ROZDZIAŁ XIX  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

 
ROZDZIAŁ XX Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: 

„Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją 
transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej                     
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351”: 
1) wykonanie pętli z uwzględnieniem Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 

(załącznik graficzny), 
2) monitoring parkingu i pętli z podłączeniem kamer do Systemu Zarządzania Ruchem, 
3) lokalizacja obiektu socjalno – kasowego wraz z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury 

technicznej, 
4) wykonanie oznakowania poprawiającego dostępność do przestrzeni publicznej dla osób 

niepełnosprawnych, 
5) wykonanie oznakowania dojazdu do parkingu, 
6) wykonanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów stacjonarnych. 

2. Kod CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
3. Celem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego jest przede wszystkim poprawa 

bezpieczeństwa ruchu jak również zapewnienie optymalnego dostępu i sprawnych przesiadek 
pomiędzy różnymi środkami transportu, z uwzględnieniem studium wykonalności Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej, wraz z zapewnieniem niezbędnego zaplecza parkingowego. 

4. Program funkcjonalno – użytkowy powinien zakładać pełne oświetlenie obszaru objętego 
dokumentacją, wraz z jej odwodnieniem oraz wszelką niezbędną infrastrukturą związaną                           
z funkcjonowaniem projektowanego zagospodarowania oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi 
pasażerskiej, ma być zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma obowiązek pozyskać 
wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje.  

5. Należy również przewidzieć zastosowanie ścieżki rowerowej lub innych rozwiązań inżynieryjnych, 
umożliwiających bezpieczne korzystanie rowerzystom. 

6. Rozwiązania w opracowanym programie funkcjonalno – użytkowym powinny wynikać z warunków 
uzyskanych w trakcie uzyskiwania uzgodnień w toku postępowania tj. m.in. należy uzyskać opinię od 
Zarządzającego ruchem (WGKiOŚ) dotyczące geometrii drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.). 

7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci, 
jednostek zarządzających infrastrukturą nie będącą w gestii Zamawiającego zlokalizowaną w ciągu 
planowanej inwestycji, uzgodnienie zespołu pełnomocnika ds. rozwoju komunikacji rowerowej tj. 
„rowerowym oficerem”. 

8. Należy uzyskać również opinie od jednostek planujących lub prowadzących inwestycje                         
w przedmiotowym rejonie oraz Zakładu Usług Komunalnych, Biura Strategii Urzędu Miasta 
Szczecin, Biura Planowania Przestrzennego Miasta, Architekta Miasta Szczecina oraz Wydziału 
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. 

9. Opracowany program funkcjonalno – użytkowy powinien być skoordynowany w zakresie 
zagospodarowania terenu ze Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 

10. Wykonawca będzie uczestniczył w komisji przetargowej i program będzie wykorzystany w celu 
organizacji kolejnego przetargu.  

11. Zamawiający wymaga by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac projektowych,          
o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek 
ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie                 
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę            
o pracę wszystkich osób w szczególności projektantów. 

12. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz 
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone 
są w § 12 oraz w §  13 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 
 

Podpisy komisji: 
 
 
 
1) Przewodniczący -    Sławomir Izdebski      -    ……………………….. 

2) Członek                    -    Ryszard Urbański        -    ……………………….. 

3) Członek                    -    Paweł Misiukajtis        -    ……………………….. 

4) Sekretarz  -    Katarzyna Jakubiec    -    ………………………… 
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