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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) - dalej 

zwanej „Pzp” 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

 
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ inwestycji transportowych na 
sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego”.  
 

 

 

Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.51.2022 

 

 

 

Identyfikator postępowania z Platformy UZP ocds-148610-957056ef-7a16-11ed-94da-6ae0fe5e7159 

 

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.  
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

Województwo Opolskie, z siedzibą w Opolu (wykonujące zadania w tym zamówienia publiczne przy 

pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14,  

45-082 Opole) w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego. 

Adres siedziby: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl  

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP  :  /q877fxtk55/SkrytkaESP 

 

Referat Zamówień Publicznych mieści się przy ul. Piastowskiej 12, 45-082 Opole pok. 203  

numer telefonu: (77) 54 16 409, 480 (lub 415, 357, 468, 401) – Referat  Zamówień Publicznych 

numer faksu: (77) 54 16 411 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/ 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ - STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/ 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym (bez negocjacji) na podstawie art. 275 

pkt 1 Pzp o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp, 

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy. 

2. Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu oraz do umowy stosuje się przepisy 

ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych: 

a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

b. 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,  

c. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
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V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Krótki Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno 

– gospodarczą województwa opolskiego”, pozwoli ocenić wpływ inwestycji transportowych na sytuację 

społeczno-gospodarczą województwa opolskiego oraz na wzorce mobilności jego mieszkańców. W 

ramach badania wypracowany zostanie zestaw wniosków i rekomendacji, które dostarczą 

wartościowych informacji pod kątem interwencji wdrożonych w perspektywie 2014-2020 i pożądanych 

do wdrożenia w latach 2021-2027 w obszarze transportu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa 

opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP, tj. zamówienie przez Zamawiającego  

w ramach niniejszej umowy realizacji dodatkowego zakresu, zgodnego z OPZ oraz ofertą  

Wykonawcy, a niewykraczającego poza wskazany zakres określony w Załączniku nr 2 do SWZ tj. 

Projektowanych Postanowieniach Umowy.  

 
Zamawiający wymaga, aby wypracowane w toku ewaluacji produkty badawcze spełniały wymogi 

określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych oraz Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 

stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 

 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 

CPV 79419000-4 – usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji 

Dodatkowy kod CPV: 

79315000-5 - Usługi badań społecznych 

79311100-8 - Usługi układania ankiet 

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych 

79311300-0 - Usługi analizy ankiet 

79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej 

79330000-6 - Usługi statystyczne 

79311400-1 - Usługi badań ekonomicznych 

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – nie 

dotyczy niniejszego postępowania.  

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

Zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie  

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

Projektowane postanowienia  umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2 do 

SWZ.  

Ponadto: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 Dodatkowo Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru 

umowy ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą 

odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla 

brzmienia umowy. 

 
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. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej 

zamowieniapubliczne@opolskie.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób 

uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu 
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https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

 „Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”.  

Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej 

postanowień.  

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający  

i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem 

sprawy – nr postępowania DOA-ZP.272.51.2022. 

8. Za przekazanie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych  

w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP  lub wysłania pocztą elektroniczną.  

9. Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”), a przede 

wszystkim za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: zamowieniapubliczne@opolskie.pl). 

10. Zamawiający wskazuje, że link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania  można 

wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania.”  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania 

lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Opole&ContractingEntityProvince=

opolskie&ContractingEntityName=Wojew%C3%B3dztwo%20Opolskie 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE 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, 66 I ART. 69.  

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej: 

zamowieniapubliczne@opolskie.pl; 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Referatu  

Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego ul. Piastowska 12 w Opolu; 

Magdalena Oborska – starszy inspektor - zamowieniapubliczne@opolskie.pl, m.oborska@opolskie.pl 

w zastępstwie: 

Monika Elceser - główny specjalista - zamowieniapubliczne@opolskie.pl, m.elceser@opolskie.pl 

Karolina Okos – inspektor - zamowieniapubliczne@opolskie.pl, k.okos@opolskie.pl  

Adela Kozina - główny specjalista - zamowieniapubliczne@opolskie.pl, a.kozina@opolskie.pl 

Agnieszka Młynarczyk - główny specjalista - zamowieniapubliczne@opolskie.pl,    

                                           a.mlynarczyk@opolskie.pl 

Monika Kamińska – Kierownik -  zamowieniapubliczne@opolskie.pl, m.kaminska@opolskie.pl  

Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego - 

zamowieniapubliczne@opolskie.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Opole&ContractingEntityProvince=opolskie&ContractingEntityName=Wojew%C3%B3dztwo%20Opolskie
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Opole&ContractingEntityProvince=opolskie&ContractingEntityName=Wojew%C3%B3dztwo%20Opolskie
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
mailto:m.elceser@opolskie.pl
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
mailto:a.kozina@opolskie.pl
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
mailto:zamowieniapubliczne@opolskie.pl
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Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,  

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

Ustawodawca wprowadził w ustawie Pzp otwarty katalog w zakresie informacji, które mogą zostać 

przedmiotem komunikacji ustnej (informacje nieistotne), wskazując dodatkowo, które z kategorii 

informacji będą miały charakter istotny, a w związku z czym nie obejmą powyższego katalogu, tj.: 

informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub 

prac konkursowych. 

 W konsekwencji komunikacja ustna w odniesieniu do informacji nieistotnych powinna dotyczyć 

przede wszystkim kwestii technicznych bądź porządkowych. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (ART. 307 PZP).  

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Termin związania ofertą upływa w dniu 26.01.2023 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą - nie 

dotyczy niniejszego postępowania. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.   

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII  SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  

(jeżeli dotyczy).  

4) próbkę (przedmiotowy środek dowodowy) stanowiący:  

1. Koncepcję oszacowania wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy województwa, 

2. Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji badania oraz 

3. Kontekst i uwarunkowania wsparcia – Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

Próbkę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Próbka rozumiana jest jako elementy przyszłego przedmiotu zamówienia. 

KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZAŁĄCZYĆ TYLKO 1 PRÓBKĘ. 
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4. Zgodnie z art. 107 ust. 1 nowego Pzp wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz  

z ofertą, jeśli zamawiający żądał ich złożenia. Oznacza to, że obowiązek złożenia przedmiotowych 

środków dowodowych dotyczy każdego wykonawcy składającego ofertę a nie tylko tego, którego 

oferta została wskazana jako najwyżej oceniona. 

Brak złożenia próbki spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Pożądane przez Zamawiającego jest by Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, 

były sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie UZP i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

podanym w SWZ w Rozdziale VIII (https://miniportal.uzp.gov.pl/). 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

12.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

13.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

14.  Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, 

.odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie formatu pdf.  

15. W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do 

tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę 

przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie 

widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Uwaga:  

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.  

 

XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

A. Sposób składania ofert.  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 

jak określono w lit. B (Termin składania ofert). 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać  

i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

7. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 

z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.  

9. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 

ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (…) 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 

nr 4 do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 5 do SWZ) 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
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zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ. 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku. 

15. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub innego właściwego rejestru. 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy.  

4) Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
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5) Przepisy pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów.  

 

B. Termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2022 r., do godziny 09 : 00 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.12.2022 r., o godzinie 09 : 30 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje składanie ofert, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o (art. 222 ust. 5 Pzp): 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach (lub kosztach) zawartych w ofertach. 

 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1. USTAWY PZP i ART. 7 

UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 835): 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

 w art. 108 ust. 1 Pzp; 

„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, 
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w 

art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

463, 583 i 974), 

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. z 2021 r. poz. 1745), 

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.”  
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Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7. ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.  

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Cena oferty (brutto) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cenę oferty (brutto) należy wyliczyć poprzez powiększenie 

ceny netto o należny podatek od towarów i usług  VAT. 

 

Obliczenie ceny:  

Wykonawca podaje cenę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

Przez cenę zgodnie z art. 7 pkt 1) Pzp – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, nawet jeżeli jest płacona na 

rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

Wszystkie poniżej podane ceny  winny wynikać z obliczeń dokonanych w załącznik nr 2 do 
Formularza oferty  pn.: „Szczegółowy kosztorys realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ 
inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego” 
Obliczenie  ceny oferty (łącznej brutto) = cena brutto oferty  w zakresie zamówienia 

gwarantowanego + cena brutto oferty w zakresie zamówienia objętego prawem opcji. 
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Cena oferty  (łączna brutto) ……………………………………..………………………………….…. zł 

(słownie:………………………………), w tym podatek   23 % VAT   (lub inna stawka ….… %, wskazać 

podstawę prawną: …………..…………….) 

Cena oferty (netto)………………………………………………………………………………………………………… zł 

(słownie:………………………………………) 

w tym:  

 

A. Cena oferty w zakresie zamówienia gwarantowanego ………….….. zł netto (słownie……..), …….…….. 

zł brutto (słownie: ….…), w tym VAT 23 %(lub inna stawka ….… %, wskazać), w tym cena za1: 

- opracowanie raportu metodologicznego w wysokości ………………….. zł netto, tj. …………………………. zł 

brutto w tym VAT 23 % (lub inna stawka ….… %, wskazać); 

- przeprowadzenie warsztatu ewaluacyjnego w wysokości…………………….. zł netto, tj. ……………………… zł 

brutto w tym VAT 23 % (lub inna stawka ….… %, wskazać); 

- opracowanie raportu końcowego w wersji standardowej w wysokości …………….. zł netto, tj. 

…………………………. zł brutto w tym VAT 23 % (lub inna stawka ….… %, wskazać); 

 

B. Cena oferty w zakresie zamówienia objętego prawem opcji ……….. zł netto, tj. …….. zł brutto 

(słownie: …), w tym VAT 23 % (lub inna stawka ….… %, wskazać), w tym cena za2:  

 

- Opcja nr 1 – zaprezentowanie wyników prac w zakresie raportu metodologicznego (m.in. w formie 

prezentacji multimedialnej) na jednym spotkaniu z Zamawiającym realizowanym w formule 

stacjonarnej: ………………….….. zł netto, tj. ………………….. zł brutto, w tym VAT 23 %(lub inna stawka ….… 

%, wskazać); 

- Opcja nr 2 – zaprezentowanie wyników prac w zakresie raportu metodologicznego (m.in. w formie 

prezentacji multimedialnej) na jednym spotkaniu z Zamawiającym realizowanym w formule on-line: 

………………….….. zł netto, tj. …………………….. zł brutto, w tym VAT 23 %(lub inna stawka ….… %, wskazać); 

- Opcja nr 3 – zaprezentowanie wyników prac w zakresie raportu końcowego (m.in. w formie 

prezentacji multimedialnej) na jednym spotkaniu z Zamawiającym realizowanym w formule 

stacjonarnej: ………………….….. zł netto, tj. …………………….. zł brutto, w tym VAT 23 %(lub inna stawka ….… 

%, wskazać); 

                                                           
1 Kwoty wskazane w ramach czterech wydzielonych części: 

- opracowanie raportu metodologicznego (Poz. 1 w Załączniku nr 2 do Formularza oferty); 

- przeprowadzenie warsztatu ewaluacyjnego (Poz. 12 w Załączniku nr 2 do Formularza oferty); 

- opracowanie raportu końcowego w wersji standardowej (Suma poz. od 2 do 11 + 13 w Załączniku nr 2 

do Formularza oferty) oraz  

- opracowanie raportu końcowego w wersji dostępnej cyfrowo (Poz. 14 w Załączniku nr 2 do 

Formularza oferty) muszą się sumować do ceny oferty łącznej w zakresie zamówienia 

gwarantowanego.  
2 Kwoty wskazane w ramach czterech wydzielonych opcji (opcje nr 1-4) muszą się sumować do 
całkowitej ceny za zamówienie opcjonalne. 
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- Opcja nr 4 – zaprezentowanie wyników prac w zakresie raportu końcowego (m.in. w formie 

prezentacji multimedialnej) na jednym spotkaniu z Zamawiającym realizowanym w formule on-line: 

………………………….….. zł netto, tj. ……………..…….. zł brutto, w tym VAT 23 %(lub inna stawka ….… %, 

wskazać). 
 

Cena oferty (brutto) podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Wyliczona cena oferty (brutto) będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

6. 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 (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć.  

W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie tj. 23% lub inna stawka w % (w przypadku innej stawki należy 

wskazać podstawę prawną).    

8. Wzór Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do SWZ) został opracowany przy założeniu, iż wybór 

oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.   

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty brutto podaną kwotowo i słownie - obowiązuje 

cena podana słownie, chyba że co innego wynika z wyliczenia matematycznego, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku poprawnego wyliczenia matematycznego ceny przez Wykonawcę wg sposobu 

wyliczenia ceny wskazanego przez Zamawiającego w pkt. 2 niniejszego działu, Zamawiający 

przyjmie cenę oferty brutto podaną kwotowo. 

 

Zamawiający  poprawia omyłki zgodnie z Komentarzem UZP z 2021 r. -  str. 697-703 (fragmenty): 

„Oczywistą omyłką rachunkową jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. 

Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego 

może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie 

błędu w jego wykonaniu i błąd ten można poprawić wyłącznie w jeden sposób, niebudzący żadnych 
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wątpliwości. Należy przyjąć, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty nie tylko wtedy, gdy jest 

widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych 

działań na małych liczbach. Dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, 

wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez 

zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia”. 

Omyłka pisarska  

„(…) możliwość poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w tekście oferty dotyczy wyłącznie takich 

błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki rozumianej jako określona 

niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy też 

ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność 

przypadkowa, która nasuwa się sama przez się każdemu. Przez oczywistą omyłkę powszechnie 

rozumie się błąd zwykły wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego,  

a niespowodowany uchybieniem merytorycznym.” 

Inne omyłki  

„(…) możliwość poprawiania uchybień w ofertach merytorycznie poprawnych, w celu zapobieżenia 

ich eliminacji z postępowania z przyczyn wyłącznie formalnych lub niemających istotnego znaczenia 

w kontekście oferowanego świadczenia. Przepis ten nie stanowi zatem narzędzia do naprawiania 

błędnie złożonych ofert, lecz jest podstawą poprawienia omyłek, którego może dokonać 

zamawiający, a znaczenie tych poprawek dla całości złożonego oświadczenia woli (oferty) 

wykonawcy nie będzie istotne. Proces poprawiania omyłek nie może prowadzić przy tym do 

konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść oferty. Wystąpienie omyłki nie 

może też pozostawiać wątpliwości co do zamierzonej treści oświadczenia wykonawcy. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 
Określenie kryterium/ów oceny ofert w postępowaniu  
 

Nazwa kryterium  Znaczenie kryteriów – waga w 
% 

1. Kryterium ceny: Cena zamówienia brutto 30% 

2. Kryterium jakościowe: Koncepcja oszacowania wpływu interwencji na 
rozwój społeczno-gospodarczy województwa 

20% 

3. Kryterium jakościowe: Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji 
badania 

10% 

4. Kryterium jakościowe: Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego 20% 

5. Kryterium jakościowe: Kontekst i uwarunkowania wsparcia 20% 

 

 
1. Kryterium - Cena (C): waga 30%  
Kryterium Cena obliczone będzie wg. poniższego wzoru 

 

               najniższa cena brutto w zł 

LPCZB   =     -------------------------------------------------x 100 pkt x 30% 

            cena ocenianej oferty brutto w zł 
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Oferta w kryterium 1) może otrzymać maksymalnie 30 pkt (skala od 0 do 100 pkt) przy wadze 30%. 

 
2. Kryterium - Koncepcja oszacowania wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa (KOWIR) – waga 20%  
W niniejszym kryterium oceniony zostanie opis koncepcji badawczej Wykonawcy w zakresie 

oszacowania wpływu interwencji podjętych w ramach OP VI (Działania 6.1 i 6.2) oraz OP III – PI 4e 

(Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa. 

Ocenie poddana zostanie, na podstawie uzasadnień, poprawność powiązań logicznych (wskazanych 

przez Wykonawcę) pomiędzy pytaniami ewaluacyjnymi i metodami/technikami 

badawczymi/analitycznymi (wskazanymi przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

OPZ) oraz dopasowanie adekwatnych źródeł danych do poszczególnych metod/technik 

badawczych/analitycznych. 

Uzasadnienia zaproponowanych powiązań świadczyć powinny o zrozumieniu przez Wykonawcę celów 

badania oraz zakresu ewaluacji. Ocenie Zamawiającego podlegać będą: stopień, w jaki poszczególne 

elementy badania (wskazane powyżej) łączą się ze sobą oraz dobór odpowiednich źródeł danych do 

poszczególnych metod/technik badawczych/analitycznych. Tym samym w ramach niniejszego 

kryterium oceniana będzie adekwatność (trafność) dopasowania metodologii badania do pytań 

ewaluacyjnych (w OPZ Zamawiający zdefiniował łącznie 33 pytania ewaluacyjne) oraz wyczerpujące 

(jasne i przekonywujące) uzasadnienia Wykonawcy zastosowania konkretnych metod/technik przy 

odpowiadaniu na poszczególne pytania. Istotna w tym kryterium będzie także ocena zastosowania 

przez Wykonawcę triangulacji metod/technik badawczych/analitycznych oraz źródeł danych do założeń 

badania ewaluacyjnego. 

W ramach kryterium maksymalnie można zdobyć 20 punktów. Punkty zostaną wyliczone wg wzoru, 

gdzie: 

LPKOWIR – liczba punktów w kryterium: Koncepcja oszacowania wpływu interwencji na rozwój 

społeczno-gospodarczy województwa 

LPOK – liczba punktów za: Opis koncepcji 

LPKOWIR = LPOK x 20% 

W ramach kryterium punkty przyznane będą przez Zamawiającego w następujący sposób:  

 

Opis koncepcji  Liczba 
punktów 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi koncepcji oszacowania wpływu 

interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu – oferta zostanie odrzucona. 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi materiał opisujący koncepcję oszacowania 

wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, ale przedmiotowy 

materiał będzie nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego, gdyż nie będzie zawierał: 

 dopasowania adekwatnych metod i technik badawczych/analitycznych oraz 

przypisanych im źródeł danych do pytań ewaluacyjnych zdefiniowanych w OPZ oraz 

 zróżnicowanej metodologii badawczej (zastosowanie przez Wykonawcę triangulacji 

metodologicznej) oraz 

 uzasadnienia zastosowania konkretnej metodologii przy odpowiadaniu na 

poszczególne pytania ewaluacyjne 

W przypadku, gdy Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt., oferta nie 

zostanie odrzucona. 

0 pkt 
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W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi materiał opisujący koncepcję oszacowania 

wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, ale przedmiotowy 

materiał w sposób mierny będzie odpowiadał na potrzeby Zamawiającego, a mianowicie 

będzie zawierał: 

 dopasowanie adekwatnych metod i technik badawczych/analitycznych oraz 

przypisanych im źródeł danych – do nie więcej niż 1/3 pytań ewaluacyjnych 

zdefiniowanych w OPZ oraz 

 zróżnicowaną metodologię badawczą (zastosowanie przez Wykonawcę triangulacji 

metodologicznej) w stosunku do ograniczonej liczby pytań ewaluacyjnych 

zdefiniowanych w OPZ – nie więcej niż 1/3 oraz 

 wyczerpujące uzasadnienie zastosowania konkretnej metodologii, sformułowane 

w stosunku do nie więcej niż 1/3 pytań ewaluacyjnych. 

25 pkt 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi materiał opisujący koncepcję oszacowania 

wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, ale przedmiotowy 

materiał w sposób dostateczny będzie odpowiadał na potrzeby Zamawiającego, a 

mianowicie będzie zawiera:  

 dopasowanie adekwatnych metod i technik badawczych/analitycznych oraz 

przypisanych im źródeł danych – do 1/2 pytań ewaluacyjnych oraz 

 zróżnicowaną metodologię badawczą (zastosowanie przez Wykonawcę triangulacji 

metodologicznej) w stosunku do 1/2 pytań ewaluacyjnych zdefiniowanych w OPZ 

oraz 

 wyczerpujące uzasadnienia zastosowania konkretnej metodologii, sformułowane 

w stosunku do 1/2 pytań ewaluacyjnych. 

50 pkt 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi materiał opisujący koncepcję oszacowania 

wpływu interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i przedmiotowy materiał 

w sposób dobry będzie odpowiadał na potrzeby Zamawiającego, a mianowicie będzie 

zawierał:  

 dopasowanie adekwatnych metod i technik badawczych/analitycznych oraz 

przypisanych im źródeł danych – do 3/4 pytań ewaluacyjnych oraz 

 zróżnicowaną metodologię badawczą (zastosowanie przez Wykonawcę triangulacji 

metodologicznej) w stosunku do 3/4 pytań ewaluacyjnych zdefiniowanych w OPZ 

oraz 

 wyczerpujące uzasadnienia zastosowania konkretnej metodologii, sformułowane w 

stosunku do 3/4 pytań ewaluacyjnych. 

75 pkt 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi materiał opisujący oszacowania wpływu 

interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i przedmiotowy materiał w sposób 

bardzo dobry będzie odpowiadał na potrzeby Zamawiającego, a mianowicie będzie 

zawierał: 

 dopasowanie adekwatnych metod i technik badawczych/analitycznych oraz 

przypisanych im źródeł danych do wszystkich pytań ewaluacyjnych oraz 

 zróżnicowaną metodologię badawczą (zastosowanie przez Wykonawcę triangulacji 

metodologicznej) w stosunku do wszystkich pytań ewaluacyjnych zdefiniowanych w 

OPZ oraz 

 wyczerpujące uzasadnienia zastosowania konkretnej metodologii, sformułowane w 

100 pkt 
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stosunku do wszystkich pytań ewaluacyjnych. 

 

3. Kryterium – Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji badania SHB – waga 10% 

W ramach kryterium Zamawiający oceni trafność harmonogramu badania, w tym w szczególności 

zaproponowaną sekwencję (kolejność realizacji) poszczególnych metod/technik 

badawczych/analitycznych, a także zaproponowany okres oraz czas przewidziany na realizację badań 

terenowych. Dodatkowo oceniane będzie wyczerpujące (jasne i przekonywujące) uzasadnienie 

Wykonawcy, co do przyjętej kolejności realizacji poszczególnych metod i technik 

badawczych/analitycznych, przez pryzmat udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania 

ewaluacyjne. 

W ramach kryterium maksymalnie można zdobyć 10 punktów. Punkty zostaną wyliczone wg wzoru, 

gdzie: 

LPSHB – liczba punktów w kryterium: Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji badania 

LPHB – liczba punktów za: Harmonogram badania 

LPSHB = LPHB x 10% 

Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji badania Liczba punktów 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi szczegółowego (tygodniowego) 
harmonogramu realizacji badania – oferta zostanie odrzucona. 
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje szczegółowy (tygodniowy) 
harmonogram realizacji badania, ale przedstawiony harmonogram będzie 
nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego, gdyż będzie: 
 niekompletny – Wykonawca w harmonogramie nie uwzględni:  

 wszystkich czynności badawczych, jakie należy wykonać, aby 
zrealizować badanie w odgórnie określonych przez Zamawiającego 
ramach czasowych i etapach związanych z realizacją ewaluacji oraz  

 uzasadnienia do przyjętego harmonogramu realizacji badania; 
 niespójny, tj. zaproponowana w harmonogramie kolejność realizacji 

poszczególnych technik badawczych i analitycznych będzie niezgodna z 
metodologią realizacji badań społecznych;  

 nieracjonalny, tj. przewidziany czas oraz zaproponowany okres realizacji badań 
terenowych będzie niedostosowany do specyfiki funkcjonowania instytucji i 
grup respondentów objętych badaniem. 

W przypadku, gdy Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt oferta 
nie zostanie odrzucona. 

0 pkt 

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje szczegółowy (tygodniowy) 
harmonogram realizacji badania, który w sposób dostateczny będzie odpowiadał do 
potrzeb Zamawiającego, gdyż będzie zawierał: 
 wszystkie czynności badawcze, jakie należy wykonać, aby zrealizować badanie 

(w tym metody/techniki badawcze/analityczne) oraz 
 trafną kolejność realizacji poszczególnych metod/technik 

badawczych/analitycznych, zgodnych z metodologią realizacji badań 
społecznych;  

ale nie będzie zawierał:  
 uzasadnienia Wykonawcy do przyjętego harmonogramu realizacji badania; 
 dostosowanego okresu realizacji badań terenowych do specyfiki 

funkcjonowania instytucji i grup respondentów objętych badaniem. 

30 pkt 
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W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje szczegółowy (tygodniowy) 
harmonogram realizacji badania, który w sposób dobry będzie odpowiadał na 
potrzeby Zamawiającego, gdyż będzie zawierał: 
 wszystkie czynności badawcze, jakie należy wykonać, aby zrealizować badanie 

(w tym metody/techniki badawcze/analityczne) oraz 
 trafną kolejność realizacji poszczególnych metod/technik 

badawczych/analitycznych, zgodnych z metodologią realizacji badań 
społecznych oraz 

 uzasadnienie Wykonawcy do przyjętego harmonogramu realizacji badania 
ale nie będzie zawierał: 

 dostosowanego okresu realizacji badań terenowych do specyfiki 
funkcjonowania instytucji i grup respondentów objętych badaniem. 

70 pkt 

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje szczegółowy (tygodniowy) 
harmonogram realizacji badania, który w sposób bardzo dobry będzie odpowiadał 
na potrzeby Zamawiającego (będzie kompletny, spójny i adekwatny), gdyż będzie 
zawierał: 
 wszystkie czynności badawcze, jakie należy wykonać, aby zrealizować badanie 

(w tym metody/techniki badawcze/analityczne) oraz 
 trafną kolejność realizacji poszczególnych metod/technik 

badawczych/analitycznych, zgodnych z metodologią realizacji badań 
społecznych oraz 

 uzasadnienie Wykonawcy do przyjętego harmonogramu realizacji badania oraz  
 dostosowany okres realizacji badań terenowych do specyfiki funkcjonowania 

instytucji i grup respondentów objętych badaniem. 

100 pkt 

 

4. Kryterium – Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego (DZB) – waga 20% 

W niniejszym kryterium ocenione zostanie doświadczenie zawodowe i potencjał osób skierowanych do 

realizacji zamówienia. Zamawiający oceni doświadczenie zawodowe i potencjał wyłącznie osób 

wskazanych do Zespołu Badawczego przez Wykonawcę.  

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wchodzących w skład Zespołu Badawczego 
Wykonawcy, wskazanych w niniejszym kryterium. 
 
Na kryterium DZB – Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego, składają się poniższe 

podkryteria: 

a) Podkryterium DKB – Doświadczenie zawodowe i potencjał Kierownika badania; 

b) Podkryterium DET – Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta / Ekspertki ds. Transportu; 

c) Podkryterium DEBA – Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Badań i Analiz; 

d) Podkryterium DEE – doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji. 

Zamawiający zastrzega, że jedna osoba nie może być skierowana przez Wykonawcę do pełnienia 

więcej, niż jednej funkcji. 

W ramach kryterium maksymalnie można zdobyć 20 punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru, 

gdzie: 

LPDZB - Liczba punktów w kryterium: Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego 

LPDKB - Liczba punktów w podkryterium: Doświadczenie zawodowe i potencjał Kierownika badania 

LPDET - Liczba punktów w podkryterium: Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta / Ekspertki ds. 

Transportu 



Strona 20 z 39  

 
 

 

LPDEBA - Liczba punktów w podkryterium: Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. 

Badań i Analiz  

LPDEE - Liczba punktów w podkryterium: Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. 

Ewaluacji 

LPDZB = (LPDKB x 8%) + (LPDET x 4%) + (LPDEBA x 4%) + (LPDEE x 4%) 

W ramach poszczególnych podkryteriów punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

a) Podkryterium – Doświadczenie zawodowe i potencjał Kierownika badania DKB - waga 8%:  

W niniejszym podkryterium ocenione zostanie doświadczenie zawodowe i potencjał osoby skierowanej 

na stanowisko Kierownika badania.  

Posiadane doświadczenie zawodowe i potencjał Kierownika badania 
Liczba 
punktów 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Kierownika Badania posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert, była autorem lub współautorem minimum 2 publikacji (rozdziały w 
recenzowanych pracach zbiorowych i/lub referaty w czasopismach naukowych i/lub 
monografie i/lub raporty z badań) w zakresie: transportu drogowego i/lub kolejowego, 
zmotoryzowanego i/lub niezmotoryzowanego, zbiorowego i/lub indywidualnego, 
inwestycji transportowych realizowanych ze środków publicznych. Przy czym jedna z 
ww. publikacji powinna mieć charakter raportu z badań i powinna być zrealizowana na 
poziomie co najmniej lokalnym. 

W przypadku, gdy Wykonawca spełni minimalne wymagania Zamawiającego (wskazane 
powyżej) i tym samym otrzyma 0 pkt oferta nie zostanie odrzucona.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego 
(wskazanych powyżej) oferta zostanie odrzucona. 

0 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Kierownika badania posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert, była autorem lub współautorem minimum 2 publikacji (rozdziały w 
recenzowanych pracach zbiorowych i/lub referaty w czasopismach naukowych i/lub 
monografie i/lub raporty z badań) w zakresie: transportu drogowego i/lub kolejowego, 
zmotoryzowanego i/lub niezmotoryzowanego, zbiorowego i/lub indywidualnego, 
inwestycji transportowych realizowanych ze środków publicznych. Przy czym jedna z 
ww. publikacji powinna mieć charakter raportu z badań i powinna być zrealizowana na 
poziomie co najmniej lokalnym oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji jednego badania ewaluacyjnego* (autor lub współautor raportu z 

badania) w zakresie wskazanym w minimalnych wymaganiach i zrealizowanego na 

poziomie co najmniej regionalnym.  

50 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Kierownika badania posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert, była autorem lub współautorem minimum 2 publikacji (rozdziały w 

100 pkt 
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recenzowanych pracach zbiorowych i/lub referaty w czasopismach naukowych i/lub 
monografie i/lub raporty z badań) w zakresie: transportu drogowego i/lub kolejowego, 
zmotoryzowanego i/lub niezmotoryzowanego, zbiorowego i/lub indywidualnego, 
inwestycji transportowych realizowanych ze środków publicznych. Przy czym jedna z 
ww. publikacji powinna mieć charakter raportu z badań i powinna być zrealizowana na 
poziomie co najmniej lokalnym oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji dwóch badań ewaluacyjnych* (autor lub współautor raportów z 

badań) w zakresie wskazanym w minimalnych wymaganiach i zrealizowanych na 

poziomie co najmniej regionalnym.  

* Wskazane badania ewaluacyjne muszą stanowić odrębne opracowania od tych, wskazanych w 

ramach minimalnych wymagań Zamawiającego. 

b) Podkryterium – Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Transportu DET - 

waga 4%: 

W niniejszym podkryterium ocenione zostanie doświadczenie zawodowe i potencjał osoby skierowanej 

na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Transportu. 

Posiadane doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Transportu 
Liczba 

punktów 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta / Ekspertki ds. Transportu 

posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), związanego z inwestycjami z zakresu transportu, w tym 

transportu zbiorowego. 

W przypadku, gdy Wykonawca spełni minimalne wymagania Zamawiającego (wskazane 
powyżej) i tym samym otrzyma 0 pkt oferta nie zostanie odrzucona.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego 

(wskazanych powyżej) oferta zostanie odrzucona. 

0 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta / Ekspertki ds. Transportu 

posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), związanego z inwestycjami z zakresu transportu, w tym 

transportu zbiorowego oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji jednego badania ewaluacyjnego* (autor lub współautor raportu z 

badania) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym transportowych. 

50 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta / Ekspertki ds. Transportu 

posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

100 pkt 
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 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), związanego z inwestycjami z zakresu transportu, w tym 

transportu zbiorowego oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji dwóch badań ewaluacyjnych* (autor lub współautor raportów z 

badań) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym transportowych. 

* Wskazane badania ewaluacyjne muszą stanowić odrębne opracowania od tych, wskazanych w 

ramach wymagań minimalnych. 

c) Podkryterium - Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Badań i Analiz DEBA - 

waga 4%: 

W niniejszym podkryterium ocenione zostanie doświadczenie zawodowe i potencjał osoby skierowanej 

na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Badań i Analiz. 

Posiadane doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Badań i Analiz 
Liczba 

punktów 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Badań i 

Analiz posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), w ramach którego brał udział w prowadzeniu badań 

terenowych z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych (na poziomie minimum 200 

respondentów) metod/technik badawczych oraz posiada doświadczenie w tworzeniu 

narzędzi analitycznych/modeli ekonometrycznych służących do analiz procesów 

społeczno-gospodarczych i/lub prognoz średnio- i/lub długoterminowych 

W przypadku, gdy Wykonawca spełni minimalne wymagania Zamawiającego (wskazane 
powyżej) i tym samym otrzyma 0 pkt oferta nie zostanie odrzucona.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego 

(wskazanych powyżej) oferta zostanie odrzucona. 

0 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta / Ekspertki ds. Badań i 

Analiz posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), w ramach którego brał udział w prowadzeniu badań 

terenowych z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych (na poziomie minimum 200 

respondentów) metod/technik badawczych oraz posiada doświadczenie w tworzeniu 

narzędzi analitycznych/modeli ekonometrycznych służących do analiz procesów 

społeczno-gospodarczych i/lub prognoz średnio- i/lub długoterminowych oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji jednego badania ewaluacyjnego*(autor lub współautor raportu z 

badania), w ramach którego była odpowiedzialna za organizację/realizację badań 

50 pkt 
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terenowych i/lub stosowanie metod analitycznych. 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta / Ekspertki ds. Badań i 

Analiz posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania 

(raportu z badania lub analizy), w ramach którego brał udział w prowadzeniu badań 

terenowych z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych (na poziomie minimum 200 

respondentów) metod/technik badawczych oraz posiada doświadczenie w tworzeniu 

narzędzi analitycznych/modeli ekonometrycznych służących do analiz procesów 

społeczno-gospodarczych i/lub prognoz średnio- i/lub długoterminowych oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji dwóch badań ewaluacyjnych*(autor lub współautor raportów z 

badań), w ramach których była odpowiedzialna za organizację/realizację badań 

terenowych i/lub stosowanie metod analitycznych. 

100 pkt 

* Wskazane badania ewaluacyjne muszą stanowić odrębne projekty od tych, wskazanych w ramach 

wymagań minimalnych. 

d) Podkryterium - Doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji DEE - waga 

4% 

W niniejszym podkryterium ocenione zostanie doświadczenie zawodowe i potencjał osoby skierowanej 

na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji. 

Posiadane doświadczenie zawodowe i potencjał Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji 
Liczba 

punktów 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji 

posiada: 

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania – 

raportu z badania ewaluacyjnego. 

W przypadku, gdy Wykonawca spełni minimalne wymagania Zamawiającego (wskazane 

powyżej) i tym samym otrzyma 0 pkt oferta nie zostanie odrzucona.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego 

(wskazanych powyżej) oferta zostanie odrzucona. 

0 pkt 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji 

posiada:  

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania – 

raportu z badania ewaluacyjnego oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji jednego badania ewaluacyjnego* (autor lub współautor raportu z 

50 pkt 
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badania) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. 

W przypadku, gdy osoba skierowana na stanowisko Eksperta/Ekspertki ds. Ewaluacji 

posiada:  

 co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 

 doświadczenie zawodowe wskazujące, że w okresie 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert, była autorem lub współautorem przynajmniej jednego opracowania – 

raportu z badania ewaluacyjnego oraz 

 dodatkowe doświadczenie, zdobyte w okresie 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert, w realizacji dwóch badań ewaluacyjnych* (autor lub współautor raportów z 

badań) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. 

100 pkt 

* Wskazane badania ewaluacyjne muszą stanowić odrębne projekty od tych, wskazanych w ramach 
minimalnych wymagań Zamawiającego. 

 
Zamawiający zastrzega, że jedna osoba nie może być skierowana przez Wykonawcę do pełnienia 
więcej, niż jednej funkcji. 
 
5. Kryterium - Kontekst i uwarunkowania wsparcia (KUW) – waga 20% 

 

W niniejszym kryterium oceniona zostanie próbka przedstawiająca propozycję 10 kluczowych 

uwarunkowań geograficznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i prawnych mogących 

mieć pozytywny lub negatywny wpływ na realizację i osiągnięte efekty działań podjętych w ramach OP 

VI (Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e (Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020. 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę próbki – kontekstu i uwarunkowań wsparcia – na 

wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty.  

Próbkę, jako przedmiotowy środek dowodowy, Wykonawca składa wraz z ofertą. Próbka służy 

potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert stąd nie podlega 

uzupełnieniu. Brak złożenia próbki spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c) 

ustawy Pzp.  

W ramach kryterium maksymalnie można zdobyć 20 punktów. Punkty zostaną przyznane wg wzoru 

gdzie: 

LPKUW – Liczba punktów w kryterium: Kontekst i uwarunkowania wsparcia 

LPGE1  – Liczba punktów uzyskana za 1 uwarunkowanie podane w obszarze geografia 

LPGE2  – Liczba punktów uzyskana za 2 uwarunkowanie podane w obszarze geografia 

LPGO1  – Liczba punktów uzyskana za 1 uwarunkowanie podane w obszarze gospodarka 

LPGO2  – Liczba punktów uzyskana za 2 uwarunkowanie podane w obszarze gospodarka 

LPSP1  – Liczba punktów uzyskana za 1 uwarunkowanie podane w obszarze społeczeństwo 

LPSP2  – Liczba punktów uzyskana za 2 uwarunkowanie podane w obszarze społeczeństwo 

LPŚR1  – Liczba punktów uzyskana za 1 uwarunkowanie podane w obszarze środowisko 

LPŚR2  – Liczba punktów uzyskana za 2 uwarunkowanie podane w obszarze środowisko 

LPPR1  – Liczba punktów uzyskana za 1 uwarunkowanie podane w obszarze prawo 

LPPR2  – Liczba punktów uzyskana za 2 uwarunkowanie podane w obszarze prawo 
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LPKUW = (LPGE1 x 2%) + (LPGE2 x 2%) + (LPGO1 x 2%) + (LPGO2  x 2%) + (LPSP1 x 2%) + (LPSP2 x 

2%) + (LPŚR1 x 2%) + (LPŚR2 x 2%) + (LPPR1 x 2%) + (LPPR2 x 2%) 

 

W przypadku, gdy Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. oferta nie zostanie odrzucona. 

Wykonawca winien zaproponować po dwa różne uwarunkowania w ramach każdego z 5 

wyszczególnionych obszarów ich występowania (tj. geograficznych, gospodarczych, społecznych, 

środowiskowych i prawnych), które w opinii Wykonawcy w największym stopniu mają/miały lub mogą 

mieć wpływ (pozytywny lub negatywny) na realizację i efekty działań podejmowanych w ramach OP VI 

(Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e (Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020.  

Do każdego ze wskazanych uwarunkowań należy podać uzasadnienie. Przedstawione uzasadnienie, 

wskazywać powinno na właściwy dobór uwarunkowania, w kontekście celów badania i zakresu 

ewaluacji, oraz powinno być poparte danymi zastanymi wynikającymi m.in. z: literatury przedmiotu, 

raportów z badań, baz danych, stron internetowych. Jednocześnie, z poszczególnych uzasadnień, w 

wyczerpujący i jasny sposób wynikać powinno z jednej strony – w stosunku, do których interwencji 

publicznych objętych niniejszą ewaluacją, Wykonawca sformułował przedmiotowe uwarunkowania, jak 

i dlaczego w jego opinii są to czynniki, które istotnie wpłynęły/wpływają/mogą wpływać na realizację i 

efekty działań podejmowanych w ramach OP VI (Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e (Poddziałania 3.1.1, 

3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020. 

W ramach każdego z obszarów ocenione zostaną tylko pierwsze 2 uwarunkowania. Kolejne wykazane 

uwarunkowania, powyżej liczby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą podlegać ocenie. 

W procesie oceny poszczególnych uwarunkowań punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

Zamawiający przyzna 0 pkt. jeżeli Wykonawca nie poda żadnego uzasadnienia lub wskazane 

uzasadnienie nie wykaże, że zaproponowane uwarunkowanie mogło/ma/może mieć istotny, 

pozytywny lub negatywny, wpływ na realizację i osiągnięte efekty działań podjętych w ramach OP VI 

(Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e (Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020 i tym samym 

należy poddać je pogłębionej analizie na etapie realizacji badania. 

Zamawiający przyzna 50 pkt. jeżeli Wykonawca poda niepełne uzasadnienie wskazujące, że 

zaproponowane uwarunkowanie mogło/ma/może mieć istotny, pozytywny lub negatywny, wpływ na 

realizację i osiągnięte efekty działań podjętych w ramach OP VI (Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e 

(Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020 i tym samym należy poddać je pogłębionej 

analizie na etapie realizacji badania. 

Za niepełne zostanie uznane uzasadnienie, które w sposób wybiórczy odwołuje się do danych 

zastanych, w tym: literatury przedmiotu, raportów z badań, baz danych, stron internetowych oraz 

innych źródeł i/lub nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, które w sposób jednoznaczny 

pozwalają stwierdzić, że zaproponowane uwarunkowanie występuje na terenie woj. opolskiego i 

stanowi jego immanentną i wyróżniającą je, spośród innych województw, cechę. 

Zamawiający przyzna 100 pkt. jeżeli Wykonawca poda pełne uzasadnienie wskazujące, że 

zaproponowane uwarunkowanie mogło/ma/może mieć istotny, pozytywny lub negatywny, wpływ na 

realizację i osiągnięte efekty działań podjętych w ramach OP VI (Działania 6.1 i 6.2) i OP III – PI 4e 

(Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3) RPO WO 2014-2020 i tym samym należy poddać je pogłębionej 

analizie na etapie realizacji badania. 
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Za pełne uzasadnienie zostanie uznane uzasadnienie, które w sposób wyczerpujący odwołuje się do 

danych zastanych, w tym: literatury przedmiotu, raportów z badań, baz danych, stron internetowych 

oraz innych źródeł i zawiera wszystkie niezbędne informacje, które w sposób jednoznaczny pozwalają 

stwierdzić, że zaproponowane uwarunkowanie występuje na terenie woj. opolskiego i stanowi jego 

immanentną i wyróżniającą je, spośród innych województw, cechę. 
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Geografia Uwarunkowanie 1  

Uwarunkowanie 2  

Gospodarka  Uwarunkowanie 1  

Uwarunkowanie 2  

Społeczeństwo Uwarunkowanie 1  

Uwarunkowanie 2  

Środowisko Uwarunkowanie 1  

Uwarunkowanie 2  

Prawo Uwarunkowanie 1  

Uwarunkowanie 2  

 

Oferta w każdym z kryteriów może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala 0-100 pkt).  

Liczba punktów w  poszczególnych kryteriach obliczona zostanie jako iloczyn przyznanych punktów wg 

podanego sposobu oceny i odpowiednio wagi tego kryterium 

 

Ocena końcowa: 

Ocena poszczególnych ofert zostanie dokonana wg wzoru gdzie: 

LPOC – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

LPCZB – liczba punktów w kryterium: Cena zamówienia brutto 

LPKOWIR – liczba punktów w kryterium: Koncepcja oszacowania wpływu interwencji na rozwój 

społeczno-gospodarczy województwa 

LPSHB – liczba punktów w kryterium: Szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji badania 

LPDZB – liczba punktów w kryterium: Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego 

LPKUW – liczba punktów w kryterium: Kontekst i uwarunkowania wsparcia 

 

LPOC = LPCZB + LPKOWIR  + LPSHB + LPDZB + LPKUW 

 

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do przedstawionych kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 
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pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej 

specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 

wskazanych kryteriach.  

 

„Art.  248.  [Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji; oferty dodatkowe] 

1.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

2.  Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

3.  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.” 

 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane  

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w niniejszej 

SWZ. 

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której 

mowa powyżej oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 

kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający (zgodnie z art. 308 ust. 2 PZP) zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w niniejszej SWZ – Nie dotyczy 

niniejszego postępowania. 



Strona 28 z 39  

 
 

 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

7. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. Dodatkowo  

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy 

ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą 

odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla 

brzmienia umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania  

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. (art. 505 Pzp i następne) 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody  

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 

8. 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. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. 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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PZP. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp 

 

XXI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w  niniejszej SWZ  oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU: 
 Doświadczenie:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie 

ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie: 
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1) co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu badania/analizy/ekspertyzy w zakresie 

transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i kolejowego, o wartości co 

najmniej 40 tys. zł brutto; 

2) co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu badania/analizy/ekspertyzy, weryfikującej 

efekty w ramach interwencji publicznych w obszarze transportu, o wartości co najmniej 40 tys. zł 

brutto. 

 
XXII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

 Oświadczenie 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego); 

 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym zamawiający  

NIE żąda podmiotowych środków dowodowych; 

 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający  

NIE żąda podmiotowych środków dowodowych; 

 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający  

NIE żąda podmiotowych środków dowodowych;  

 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda podmiotowych środków 

dowodowych: 

- wykaz usług (…) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 7 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 



Strona 31 z 39  

 
 

 

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 w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. - Załącznik nr 8 do SWZ. 

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 

informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego 

kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1  Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

6. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 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. 

9. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 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 (Dz.U. poz. 2415),  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy  

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (…) wskazanych przez Zamawiającego. 

10. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby: zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o 

którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ. 

11. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń.  
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1) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania 

techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, 

str. 73), zwanych dalej „dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki 

dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane 

w postępowaniu, oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji 

elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, określa 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 (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

2) Podmiotowe środki dowodowe tj. wymienione w niniejszym XXII rozdziale SWZ, w tym  również 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy niniejszego postępowania), 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp 

(jeżeli dotyczy niniejszego postępowania), zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, 

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.   

3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  

w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest 

wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej negocjacjom, 

oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych  

w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
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umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.   

7) Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8) Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje  

w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

b) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9) Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może 

dokonać również notariusz.  

10) Podmiotowe środki dowodowe tj. wymienione w rozdziale XXII niniejszego SWZ, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy niniejszego postępowania), 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy niniejszego 

postępowania), oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej 

niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.   

11) Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,  

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy niniejszego 

postępowania), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy 

niniejszego postępowania), przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 

o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej.  

12) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 rozporządzeniu, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
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papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału.  

13) Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy niniejszego postępowania);  

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

15) Zgodnie z § 8 rozporządzenia w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu 

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.   

16) Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony 

wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.   

17) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio 

wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią 

dokumentu elektronicznego.   

18) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

19) Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać 

łącznie następujące wymagania:  

a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 
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XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ badanie stanowi spójną całość. 

Podzielenie zamówienia na części uniemożliwiłoby wnioskowanie i wypracowanie rekomendacji dla 

całego obszaru objętego badaniem. Mając na uwadze powyższe, dzielenie zamówienia na części jest 

niezasadne i mogłoby skutkować niższą jakością wyników i mniejszą użytecznością sformułowanych 

zaleceń.  

Zamówienie stanowi wyodrębnioną część w Planie Postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 

poz. 1.3.9 pn.: „WPŁYW INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO GOSPODARCZĄ 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”. 

 

XXIV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB 

MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU 

WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA  LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO 

OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE 

PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 

ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 

Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

 

XXVI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA. (Dot. usługi lub robót budowlanych, nie dotyczy dostaw). 

Zamawiający wymaga, aby czynności biurowe i administracyjne były wykonywane przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo kontroli 

spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz na 

każde żądanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia, informację, że osoby 

te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie ujmować ma co najmniej: określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby zatrudnionej 

na umowę o pracę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika, rodzaj czynności, które wykonuje pracownik w ramach realizacji zamówienia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 

PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp. 
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XXVIII. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 

XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM. 

 Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.  

 

XXX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 

PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 (pkt. 7 – nie 

dotyczy niniejszego postępowania).  

 

XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO 

WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 

DOKUMENTÓW. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.  

 

XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXIV. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

 

XXXV. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

XXXVI. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 



Strona 37 z 39  

 
 

 

XXXVII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 

LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 

93. 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 

 

XXXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego 

dalej RODO), uprzejmie informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

numer faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-Administracyjny numer telefonu: 

Sekretariat (77) 54 16 400, 510  

email: umwo@opolskie.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować  pod 

adresem email: iod@opolskie.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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); 

c) 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, 

przy czym 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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; 

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 

zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający 

pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 

co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa. 

12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,   

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

13. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu 

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 

o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 
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14. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające 

z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie 

zamówienia  w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

15. Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia 

wynikający z JRWA wynosi: do 10 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

 

Zatwierdzam, 12.12.2022 r. 

 

 

 

Z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego 

 

/podpis nieczytelny/ 

Marcin Puszcz 

Dyrektor Departamentu Organizacyjno – 

Administracyjnego 

………………………………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba, któremu  

kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu 

 


