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 numer postępowania: ZP/2/2021 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

DLA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM 
 
 

ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

którego przedmiotem jest: 
 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w 
zabytkowym budynku, przebudowy pomieszczenia na cele studyjne,  mieszczące się 

na terenie Radia Poznań.” 
 
 

 
Zatwierdzono w dniu 08.09.2021 r.  

 
 
 
 
Ze względu na wpis do rejestru zabytków, realizacja niniejszej umowy musi opierać się na 
maksymalnym poszanowaniu oryginalnej substancji zabytkowej.  
 
W związku z powyższym wymaga się, aby Wykonawcy posiadali najwyższe kwalifikacje, doświadczenie 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, jak również zachowali szczególną staranność przy jego 
realizacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilekroć w treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wskazano akty 
prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia 
przedmiotowego postępowania.   
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Dział I 
Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania: 
 
1. Zamawiającym jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” 
Spółka Akcyjna, ul. Berwińskiego 5; 60 – 765 Poznań.  
1.1. Numer telefonu: +48 61 66 44 900.  
1.2. Adres poczty elektronicznej: office@radiopoznan.fm, z tym, że w zakresie niniejszego 
postępowania właściwym adresem poczty elektronicznej do korespondencji z wykonawcami 
jest adres przetarg@radiopoznan.fm.  
1.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem: www.radiopoznan.fm/bip. 
 

Dział II 
Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną w dalszej części SWZ „Ustawą PZP”.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  
 

Dział III 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w późniejszym zakresie budowy studia na terenie 
Radia Poznań. W ramach nadzoru autorskiego wymagane są (i) 3 podstawowe przyjazdy oraz 
(ii) dodatkowe podstawowe przyjazdy w ilości wynikające z kryterium nr 2 do oceny ofert, 
(iii) a także fakultatywne przyjazdy opisane w pkt. 2.2. dział XIV SWZ. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 8 (OPZ). 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje roboty elektryczne, roboty wodno – 
kanalizacyjne, roboty wentylacyjne – klimatyzacji i ogrzewania, akustyka i architektura, w 
tym: 
2.1. wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
badaniami opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę; 
- wykonanie branżowych projektów wykonawczych (m.in. roboty elektryczne; 
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
- wykonanie przedmiarów robót; 
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów; 
- wykonanie wizualizacji projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej (.jpeg, .pdf); 
- uzyskanie pozwolenia na budowę 
- powierzchnia użytkowa min. 50 m2. 
3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
3.1. Kod główny: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
3.2. Kody dodatkowe:  
3.2.1. 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją. 
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4. Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w 
celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 
realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie 
Wykonawca.  
5. W celu umówienia wizji lokalnej, należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi                   
do komunikowania się z Wykonawcami. 
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  
6.1. Nie dotyczy.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:  
8.1. Podział zamówienia na części jest nieuzasadniony. Na przedmiot zamówienia składają się 
dwa ściśle powiązane ze sobą zadania: 1) wykonanie projektu budowalnego, 2) sprawowanie 
nadzoru autorskiego przez Wykonawcę nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w 
oparciu o projekt będący przedmiotem niniejszego SWZ.  
 
Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony 
w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego i jest obowiązkiem o charakterze 
publicznoprawnym wynikającym bezpośrednio z przepisów Prawa budowlanego, 
istniejącym niezależnie od ewentualnych uregulowań umownych. Rozdzielenie zadania 
opracowania projektu budowlanego od sprawowania nadzoru autorskiego nad jego realizacją 
możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach jako tzw. nadzór „zastępczy”.  
 

Dział IV 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzenia dokumentacji 
projektowej 12 (dwanaście) tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin ostatecznego odbioru 
projektów architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego do 12 tygodni od dnia 
zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, że jest to termin szacunkowy ponieważ odbiór tej 
dokumentacji jest uzależniony od wcześniejszego wydania pozwolenia na budowę dla 
Zamawiającego, co może skutkować wydłużeniem terminu dla stron. Pozwolenie na budowę 
ma uzyskać projektant.  
2. Przekazanie Zamawiającemu do weryfikacji kompletnej dokumentacji w formie 
elektronicznej. 
3. Termin sprawowania nadzoru autorskiego – w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych, na czas trwania prac budowlanych , aż do 
dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający szacuje, że roboty budowlane będą 
realizowane w okresie od 2021/2022 r.  
4. Usługi Wykonawcy, których terminy nie zostały określone w umowie ani w 
Harmonogramie będą, świadczone tak szybko, jak pozwalają na to wiedza i należyta 
staranność zawodowa, wymagania procedur oraz warunki prawidłowego prowadzenia robót 
budowlanych zgodnie z zawartą umową.  
5. Wykonawca oświadcza, że terminy wskazane w ust. 1 niniejszego działu uwzględniają czas 
niezbędny opracowanie, przygotowanie i przekazanie wszelkich dokumentów niezbędnych 
do pozyskania przez Zamawiającego pozwoleń lub decyzji administracyjnych (jeśli dotyczy), 
wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy, dla kompletnej i prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy w tym wynikających m.in. z Prawa Budowlanego i przepisów 
dotyczących obiektów zabytkowych z uwzględnieniem usytuowania inwestycji na terenie 
Radia Poznań, obowiązujących na dzień składania oferty.  
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Dział V 
Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 2 niniejszego 
Działu SWZ. 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 niniejszego Działu SWZ.  
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:  
2.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Ustawy PZP (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
2.2. art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 6) Ustawy PZP (fakultatywne przesłanki wykluczenia).  
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
(..)  
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury;  
(..)  
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;  
3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:  
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  
3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał, dokumentację projektową lub dokumentacje projektowe składające się z 
projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla min. 1 budynku wpisanego do rejestru 
zabytków, o powierzchni zabudowy min. 100 m2, zawierającą wskazane projekty w 
przedmiocie zamówienia.  
3.1.2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca  
będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy 
PZP, warunek o którym wyżej mowa w pkt. 3.1.1 musi zostać spełniony w całości przez 
Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 
zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 
zasobów w zakresie doświadczenia.  
3.1.3.1. W odniesieniu do warunku opisanego w pkt. 3.1.1 wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
3.1.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  
3.1.4. Na potrzeby oceny spełniania warunków udziału pod pojęciem:  
3.1.4.1. dokumentacja projektowa, Zamawiający rozumie wielobranżową dokumentację 
obejmującą minimum: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje wykonania i 
odbioru robót, przedmiar oraz kosztorys w branżach: elektrycznej i telekomunikacyjnej. Ww. 
dokumentacja dotyczy roboty budowlanej, dla której zostało uzyskane pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 
3.1.4.2. projekt budowlany, Zamawiający rozumie projekt budowlany zatwierdzony 
ostatecznym pozwoleniem na budowę.  
3.1.4.3. budynek wpisany do rejestru zabytków, Zamawiający rozumie budynek wpisany do 
rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami lub analogicznego do rejestru zabytków sposobu ochrony zabytków 
prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych.  
3.1.5. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osobę/y, których 
udział jest niezbędny po prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te wykonanie 
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przedmiotu zamówienia będą potwierdzały poprzez złożenie podpisów na stronach 
tytułowych oraz rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.  
3.1.6. Osoby, o których mowa w pkt. 3.1.5. SWZ winny być wpisane na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. Funkcję osób o których mowa w pkt. 3.1.5. SWZ 
mogą także wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 4.2., 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
4.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
4.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  
4.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
4.3.4. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.  
4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa powyżej w pkt 3, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy powyżej w pkt 2.  
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  
4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  
 

Dział VI 
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy 
PZP, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.  
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa powyżej w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.  
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie tego podmiotu, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SWZ.  
4. Oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt. 1 i 3, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
 

Dział VII 
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z 
postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ, tj. następujących oświadczeń i 
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:  
1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej;  
1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności;  
1.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w dziale VI SWZ tj. z art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
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postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 
Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp.  
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 
SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 
dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień 
ich złożenia):  
2.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  
3. W zakresie nieuregulowanym Ustawie PZP lub SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy: 
3.1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy,  
3.2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie.  
 

Dział VIII 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 
Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale XI SWZ, komunikacja między 
Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, tj.: pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@radiopoznan.fm.  
 
1. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, składa się pod 
rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:  
1.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym), lub  
1.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są 
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).  
3. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej 
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy PZP.  
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  

mailto:przetarg@radiopoznan.fm
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6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej w pkt. 5, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 
o którym mowa powyżej w pkt. 5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  
7. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa powyżej w pkt. 6, nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  
 

Dział IX 
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 
1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 
postępowania są: Justyna Cienka.  
2. Dane kontaktowe Zamawiającego zostały wskazane w Dziale I, VIII i IX SWZ.  
 
 

Dział X 
Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 21.10.2021 r.  
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert.  
 

Dział XI 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.  
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
2.1. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 
rejestru. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru, to do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby 
wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.  
3. Ofertę sporządza się, w formacie danych np.: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf lub .odt.  
4. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym.  
5. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 
oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
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udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Ustawy PZP. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w odrębnym pliku.  
7. Na ofertę składa się:  
7.1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ), 
7.2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP (wzór załącznik nr 2 lub 3 do 
SWZ),  
7.3. Wykaz usług (wzór załącznik nr 4 do SWZ),  
7.4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) wzór załącznik nr 7 do SWZ,  
7.5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),  
7.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (jeżeli 
dotyczy), wzór załącznik nr 6 do SWZ.  
 
 

Dział XII 
Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert 

 
1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI 
pkt 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na 
stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną 
możliwość szyfrowania ofert.  
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 
elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami 
wymienionymi w Dziale XI pkt. 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji 
korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie internetowej: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  
3. Termin składania ofert: 22.09.2021 roku, godzina 10:00. 
4. Termin otwarcia ofert: 22.09.2021 roku o godzinie 12:00.  
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
6.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte,  
6.2. cenach zawartych w ofertach.  
 

Dział XIII 
Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

Dział XIV 
Sposób obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca poda cenę ofertową w pkt 1 formularza oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ.  
2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter mieszany tj. kosztorysowo -
ryczałtowy, przy czym:  



11 
 

2.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za dokumentację projektową oraz czynności wykonywane w 
ramach nadzoru autorskiego w tym:  
2.1.1. Trzy (3) podstawowe przyjazdy w ramach nadzoru autorskiego, za wyjątkiem 
wynagrodzenia za fakultatywne przyjazdy z podpunktu 2.2 .  
2.1.2. Dodatkowe przyjazdy w ramach podstawowych przyjazdów w ilości wynikającej z 
oferty Wykonawcy (kryterium nr 3 oceny ofert) za wyjątkiem wynagrodzenia za fakultatywne 
przyjazdy z podpunktu 2.2. 
Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „Jeżeli strony umówiły się o 
wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli 
jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.  
2.2. Wynagrodzenie kosztorysowe -maksymalne wynagrodzenie za fakultatywne przyjazdy 
w ramach nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu 
ofertowym ceny za jeden fakultatywny przyjazd, która będzie niezmienna (ryczałtowa), a 
także iloczyn maksymalnej ilości fakultatywnych przyjazdów (3) oraz ceny za jeden 
fakultatywny przyjazd.  
UWAGA: W ramach nadzoru autorskiego wymagane są (i) 3 podstawowe przyjazdy oraz (ii) 
dodatkowe podstawowe przyjazdy w ilości wynikające z kryterium nr 2 do oceny ofert, (iii) a 
także fakultatywne przyjazdy opisane w pkt. 2.2. dział XIV SWZ.  
2.3. Łączne wynagrodzenie brutto 60 % za realizację zamówienia należy podzielić na 
poszczególne etapy, przy czym kwoty cząstkowe nie mogą wykraczać poza przedziały 
cenowe podane w zakresach wskazanych poniżej:  
2.3.1. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za przyjazdy w ramach nadzoru 
autorskiego: 40% łącznego wynagrodzenia brutto.  
2.4 UWAGA! Suma udziału procentowego poszczególnych zakresów, o których mowa w pkt. 
2.3. musi stanowić 100 % ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że 
przekroczenie przez Wykonawcę wartości 100%, o którym mowa powyżej, będzie podstawą 
do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.  
2.5. Cena za dokumentację projektową oraz czynności wykonywane w ramach nadzoru 
autorskiego jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
2.6. Cena oferty oraz ceny za poszczególne elementy zamówienia, o których mowa w pkt. 2.3 
powyżej powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych 
polskich (PLN). Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten 
sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić 
w górę.  
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
publicznego.  
2.8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
2.9. W formularzu oferty, Wykonawca ma obowiązek:  
2.9.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  
2.9.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  
2.9.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku,  
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2.9.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie.  
2.9.5. w pkt. 1 formularza oferty wskazać cenę z podatkiem od towarów i usług (cena brutto).  
2.10. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).  
 

Dział XV 
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT.  
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie 
art. 226 ust. 1 ustawy PZP. 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  
3.1. Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 60 %  
3.2. Kryterium nr 2: Ilość dodatkowych podstawowych przyjazdów w ramach nadzoru 
autorskiego- waga kryterium 40%  
3.4. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:  
3.4.1. Kryterium nr 1: sposób obliczania punktacji w kryterium cena - punktacja obliczana 
będzie według następującego wzoru:  
 
najniższa zaoferowana cena oferty  
Ilość punktów = x waga kryterium  
cena zaoferowana w badanej ofercie  
3.4.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).  
3.4.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.  
3.4.1.3. W kryterium nr 1 można uzyskać maks. 60,00 pkt.  
3.4.2.  W kryterium nr 2 można uzyskać maks. 40,00 pkt.  
sposób obliczania punktacji w kryterium Ilość dodatkowych podstawowych przyjazdów w 
ramach nadzoru autorskiego. Punktacja przyznawana będzie według następujących zasad:  
3.4.2.1. Ilość zaoferowanych dodatkowych podstawowych przyjazdów w ramach nadzoru 
autorskiego (ponad trzy):  
 
- 0 (lub brak wpisania wartości w formularzu ofertowym) zaoferowanych dodatkowy 
podstawowych przyjazdów- Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.  
- 1 zaoferowany dodatkowy podstawowy przyjazd – Wykonawca otrzyma 10,00 pkt  
- 2 zaoferowane dodatkowe podstawowe przyjazdy – Wykonawca otrzyma 20,00 pkt  
- 3 zaoferowane dodatkowe podstawowe przyjazdy – Wykonawca otrzyma 30,00 pkt  
- 4 zaoferowane dodatkowe podstawowe przyjazdy – Wykonawca otrzyma 40,00 pkt  
3.4.3. Przez projekt budowlany Zamawiający rozumie projekt budowlany zatwierdzony 
ostatecznym pozwoleniem na budowę.  
3.4.4. Przez budynek wpisany do rejestru zabytków Zamawiający rozumie budynek wpisany 
do rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami lub analogicznego do rejestru zabytków sposobu ochrony zabytków 
prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych.  
3.4.5. Zamawiający przyzna punkty w kryteriach, o których mowa w pkt. 3.4.1. i 3.4.2.  
powyżej na podstawie informacji wykazanych w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego 
(załącznika nr 1 do SWZ). Jeżeli dokumentacje projektowe lub projekty będą się powtarzać, 
wtedy za takie same opracowania Wykonawca otrzyma 0 pkt w powyższych kryteriach oceny 
ofert.  
3.4.6. W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje/nie wpisze ilości podstawowych 
przyjazdów w formularzu ofertowym wówczas Zamawiający przyjmie i oceni ofertę tak jakby 
Wykonawca zaproponował/wpisał 0 podstawowych przyjazdów w ramach kryterium nr 2. 



13 
 

3.5. Punktacja w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  
3.6. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt w oparciu o 
łączną wagę kryteriów równą 100 %.  
3.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).  
 

Dział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
2. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt 1  
będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  
3. Zamawiający zwraca uwagę na to, że Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej zgodnej z 
postanowieniami znajdującymi się we wzorze umowy.  
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia.  
 

Dział XVII 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 
 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  
 

Dział XVIII 
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

Dział XIX 
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy z 
zastrzeżeniem pkt.2.  
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 
musi wskazać w formularzu oferty, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie 
podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 
Należy w tym celu wypełnić odpowiedni pkt formularza oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 
do SWZ).  
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 



14 
 

wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia.  
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

Dział XX 
Pozostałe informacje dotyczące postępowania 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP.  
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP.  
4. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 
ust. 2 Ustawy PZP. Osoby do kontaktu w celu umówienia się na wizję lokalną wskazane są w 
Dziale VIII. 
5. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 
wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 Ustawy PZP).  
6. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej.  
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania katalogów elektronicznych w przedmiotowym 
postępowaniu.  
 
 

Dział XXI 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy Działu IX Ustawy PZP.  
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.  
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.  
4. Odwołanie przysługuje na:  
4.1. niezgodną z przepisami Ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,  
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie Ustawy PZP.  
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym.  
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej.  
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  
12. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający 
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.  
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.  
 

Dział XXII 
Klauzula informacyjna RODO 

 
1. 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 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1.1. Administratorem danych osobowych jest Radio Poznań S.A. z siedzibą w 60-765 Poznań, 
ul. Berwińskiego 5 

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  
1.2.1. pod adresem poczty elektroniczne iod@radiopoznan.fm,  

1.2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora.  
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1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.  

1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.  

1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

1.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, 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.  

1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

1.9. Osoba udostępniająca dane posiada:  
1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z Ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),  

1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),  

1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.  
1.10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:  
1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

1.10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
1.11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca 
składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO (pkt. 3.6. załącznika nr 1 do SWZ).  

 
Dział XXIII 

Wykaz załączników 
 

1. załącznik nr 1: Formularz oferty, 
2. załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP,  
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3. załącznik nr 3: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 
1 Ustawy PZP.  
4. załącznik nr 4 :Wykaz usług,  
5. załącznik nr 5: Wzór umowy  
6. załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  
7. załącznik nr 7: Wzór zobowiązania  
8. załącznik nr 8: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


