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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada" 
 
 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”. 
  



1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Ogród Zoologiczny 
ul. Kaprala Wojtka  3 
61-063  Poznań 
www.zoo.poznan.pl 
Fax: 61 8773 533 
Email: sekretariat@zoo.poznan.pl 
 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu złożonego z budynku, ogrodzenia 
i wybiegów, na terenie Nowego Zoo w Poznaniu,  położonego przy ul. Krańcowej 81, 61-048 Poznań. 
 
Położenie planowanej inwestycji, pomiędzy wybiegiem dla wielbłądów a wybiegiem dla tygrysów oraz 
jednocześnie pomiędzy stawem nr 1, a stawem retencyjnym od ul. Browarnej obrazuje mapka będąca 
załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 
 
Założenia projektowe do dokumentacji projektowej: 
 
Budynek: minimum 140m2, temperatura 20-25’C (średnio 23’C), wysokość wewnętrzna pomieszczeń 2,5m. 
Kocioł na olej opałowy. 
Droga dojazdowa dla obsługi. Osobne wejście dla obsługi. Oświetlenie załączane zegarami (zapewnić światło 
dzienne w pomieszczeniu – okno lub świetliki). 
Mrówkojady: 2 pomieszczenia po 20m2 w pomieszczeniach baseny. Szybry łączące pomieszczenia oraz 
umożliwiające wyjście zwierząt na zewnątrz. Szybry (najlepiej obsługa bezkontaktowa ze zwierzęciem) 
dodatkowo powinny posiadać drzwiczki w przypadku konieczności kontaktu obsługi ze zwierzęciem. 
Pomieszczenia rozdzielone drewnianą ścianą (palisada). 
Tamanduły: 2 pomieszczenia po 20m2, rozdzielone ścianą połączone szybrami z możliwością wyjścia zwierząt 
na zewnątrz budynku. 
Pazurkowce: 3 pomieszczenia po 6m2 połączone szybrami, z możliwością wyjścia na zewnątrz budynku. 
Zaplecze: około 20 m2 4 klatki po 5m2 (osiatkowane), klatki połączone szybrami, do wszystkich dostęp z 
korytarza obsługowego. 
Kuchnia: 10m2 (kran, lodówka, ciepła woda). 
Zapewnić możliwość oglądania zwierząt przez zwiedzających przez szyby wystawowe (najlepiej z korytarza 
wewnątrz budynku- możliwość ogrzania się przez zwiedzających). Szyby ekspozycyjne wyposażyć w rolety 
zewnętrzne. 
Wybiegi:  
Mrówkojad: 2 wybiegi po 700m2 każdy z możliwością połączenia, wykonane z siatki plecionej ślimakowej 
wysokości 1,5m, podmurówka lub krawężnik. Wewnątrz każdego wybiegu przedwybiegi  wielkości 2x3m. Oba 
wybiegi powinny mieć dostęp do stawu- konieczność oczyszczenia dna i wysypania żwirku w miejscach kąpieli, 
płotek w wodzie powinien wystawać 0,5m nad lustro wody. Na ogrodzeniu zabezpieczenie elektryczne „pastuch” 
na dole i górze ogrodzenia. 



Tamanduły: dwie zamknięte klatki po 20m2 i 3m wysokości każda z możliwością połączenia  (szyber), dodatkowo 
furtka pomiędzy. Klatki wykonać z siatki o drobnych oczkach, zapewnić wejście dla obsługi z zewnątrz . 
Pazurkowce: 3 klatki po 10m 2,5m wysokości (możliwość połączenia i wejścia dla obsługi). 
Zapewnić możliwość oglądania kąpieli mrówkojadów zwiedzającym (droga, wieża widokowa lub podest wewnątrz 
wybiegu). Możliwość oglądania ekspozycji zewnętrznych tamanduł i pazurkowców. 
Zaprojektować również dwie klatki zapleczowe po 10m2 2,5m wysokie, oraz monitoring zarówno wewnątrz 
budynku, jak również na zewnątrz. 
Efektem końcowym pracy Wykonawcy ma być dokumentacja projektowa, opracowana na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przy tworzeniu dokumentacji projektowej wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. 2011 Nr 173, 
poz. 1037). 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty, 
wraz ze stosownymi prawami autorskimi do nich: 
a)    projekt budowlany  - wersja elektroniczna oraz 5 wersji papierowych; 
b)    projekt wykonawczy - wersja elektroniczna oraz 3 wersji papierowych; 
c)    kosztorys inwestorski – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe; 
d)    przedmiar robót – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe; 
e)    specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty w wersji cyfrowej były przekazane na płytach CD lub innym nośniku 
cyfrowym i zapisane co najmniej w postaci plików PDF. 
 
Harmonogram przekazywania Zamawiającemu dokumentów: 

1. 45 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany. 
2. 60 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty. 

 
Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
i rozporządzeniami, a w szczególności: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); 
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 
1389 z późn. zm); 
c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych 
dla życia i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1037);  
 
Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 
 



Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 

71335000-5 Badania inżynieryjne 

 
 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych. 
 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia: w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.  
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu 
 
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 
6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 
 
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na 
sporządzeniu dokumentacji projektowej obiektu budowlanego (obejmującej co najmniej sporządzenie kosztorysu 
inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót), o wartości usługi co najmniej 10 
000,00 zł brutto. 
 
6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 
6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 
 
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 



6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 
6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 
 
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 
 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

 
 
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości 
w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie 
średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku 
Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. 
 
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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 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. 
 
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 
 
7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 
wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (do oferty), 

b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których 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 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 (składany na wezwanie Zamawiającego stosownie do art. 26 ust. 2 
Pzp), 

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty, o ile dotyczy). 

 
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
 
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy. 
  
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  
 

a) 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 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; 

 
8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
8.4. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 
 
8.5. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

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, 

 
b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 
8.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów urzędowych określonych powyżej składa: 
 

a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 
b) 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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 

8.7. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
9.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą" na postawie art. 24aa Ustawy. W 
związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po 
ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy 
którego oferta jest najkorzystniejsza. 
 
9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
 
9.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 
 
9.6 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
 
9.7 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
9.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
9.9 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 



szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
 
 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w Ustawie (art. 38). 
 
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, pisemnie, faxem. 
 
10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji. 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 900,00 zł. 
 
11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem 
terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. 
Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 
 
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
11.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 
 
11.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 
 
11.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni 
dokument, nie spięty w całość z ofertą. 
 
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 



12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
13.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
13.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę 
ściśle według postanowień SIWZ. 
 
13.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. 
 
13.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
13.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 
złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być 
parafowane. 
 
13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 
ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
 
13.9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 
 
13.10. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz: 
 

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania 
pełnomocnictw, 

b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisanych w następujący sposób: 
 

„Oferta w postępowaniu: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla 
mrówkojada", NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.03.2019 roku, godz. 9:15”. 

 



13.12. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w 
przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 
13.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 
13.11. SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 
13.14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 
 
13.15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego 
przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
 
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
14.1. Oferty należy składać do dnia 11.03.2019 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy 
Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.  (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Oferty 
otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, 
zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
 
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. 
 
 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto, cenę brutto. 
 
15.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem 
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 
 
15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
 
15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
 
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 



 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40% 

 
16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 60 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
- Cof -  cena podana w ofercie badanej 

2 

Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym 
postępowaniem zostanie wykonany przez min. 1 osobę  zatrudnioną na podstawie umowy o pracę  
w pełnym wymiarze czasu pracy - otrzyma 40 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym 
wypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. 
 
Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego dowody, że zakres prac objętych 
niniejszym postępowaniem zostanie wykonany przez pracownika lub pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, pod groźbą kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu tej informacji, oraz pod groźbą 
odstąpienia od umowy w całości lub w części. 

 
16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 
 
16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
 
16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 



d) unieważnieniu postępowania, 
 

17.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu 
postępowania. 
17.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie    zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
 
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny ofertowej brutto. 
 
18.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 
 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
18.3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
18.4. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia. 
 
18.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane.  
 
18.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-
3 Ustawy. 
 
 
19. PODWYKONAWCY 
 
19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 
19.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy. 
 
 
20. UMOWA 
 
20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 
 
 



21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 
 
 
22. INNE 
 
22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 
 
22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 

Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl, fax: 61 8773 533; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym  jest Pan Krystian Erens adres 

email: krystian.erens@infomania.pl, tel. 608041703; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy. 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym. 

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

h) Posiada Pani/Pan: 
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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); 

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); 

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

i) nie przysługuje Pani/Panu: 



1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
 
 
 
 

..................................................... 
Kierownik Zamawiającego 

ZAŁĄCZNIKI 

 
 

1. Mapka sytuacyjna; 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu;   

3. Formularz oferty; 

4. Wykaz usług;  

5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

6. Wzór umowy; 

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.  


