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Jakie obowiązują przepisy prawne?

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE  

Termin implementacji 18 kwietnia 2016r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm 
rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366). Ustawa zostanie skierowana do 
podpisu Prezydenta

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 215 poz. 2164),

 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013, poz. 231)



ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 RÓWNE TRAKTOWANIE  WYKONAWCÓW

 UCZCIWA KONKURENCJA 

 BEZSTRONNOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

 JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

 PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

 JĘZYK POLSKI W POSTĘPOWA



RÓWNE TRAKTOWANIE WYKONAWCÓW

 JEDNAKOWY DOSTĘP DO ZAMÓWIENIA

 JEDNAKOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 JEDNAKOWE INFORMACJE UZYSKIWANE W TOKU 
POSTĘPOWANIA

 POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK WG JEDNAKOWYCH 
ZASAD

 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W TYM SAMYM CZASIE

 Z GÓRY OPISANE ZASADY ZMIANY POSTANOWIEŃ 
ZAWARTEJ UMOWY



ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROPORCJONALNE 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 OBIEKTYWNIE OPISANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ OFERT NIEZBĘDNE 
DO ICH PRZYGOTOWANIA ORAZ ZŁOŻENIA,

 WYKLUCZANIE PODMIOTÓW, KTÓRYCH UDZIAŁ 
WPOSTĘPOWANIU MOŻE NARUSZAĆ ZASADĘ



Kiedy rozpocząć prace nad następną mapą?
EDYCJA 2017

1. Termin realizacji :  30 czerwca 2017 r.
2. Termin rozpoczęcia prac nad mapą :

 Wrzesień 2015 : wprowadzenie zapisów do budżetu na 2016 (WPF)

 Styczeń 2016 : projekt OPZ

 Marzec 2016 : uzgodnienia OPZ z drogami, kolejami, lotniskiem, 
MPU, informatykami

 Kwiecień 2016 : panika związana ze zmiana przepisów dotyczących 
zamówień publicznych  - prace nabrały tempa

 Maj 2016 : ogłoszenie przetargu

 Czerwiec 2016 : rozstrzygnięcie przetargu

WAŻNE: CZAS



Kiedy rozpocząć prace nad następną mapą?
EDYCJA 2017

Odpowiedzialność za realizację mapy

Wydział/Biuro/Jednostka

Multidyscyplinarny
zespół powołany 

zarządzeniem 
Prezydenta 

Pomocniczo:
ZEWNĘTRZNY 
EKSPERT



Kiedy rozpocząć prace nad następną mapą?
EDYCJA 2017

Odpowiedzialność za realizację mapy
Zespół powołany zarządzeniem Prezydenta lub podmiot zewnętrzny:
 osoby zajmujące się ochroną przed hałasem,
 zarządcy źródeł hałasu,
 informatycy, GIS-owcy
 Geodeci ?

Materiały:

 obowiązujące akty prawne krajowe i unijne,

 “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on
Noise Exposure” wersja 2 z 13 stycznia 2006r. opracowana przez Grupę Roboczą Komisji
Europejskiej ds. oceny narażenia na działanie hałasu,

 “Wytyczne opracowania map akustycznych” opracowane i wydane w ramach projektu
zamówionego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr 2005/017-488.03.04
“Wzmocniony monitoring hałasu i substancji zubożających warstwę ozonową” Nr Referencyjny:
2005/017 – 488.03.04.03 przez Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Akustyki Środowiska,

 opisy przedmiotu zamówienia sporządzane przez inne miasta, materiały ze szkoleń i inne.



Jaka jest zawartość SIWZ?
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Treść:

 jednoznaczna,

 wyczerpująca,

 szczegółowa,

 zawierająca zrozumiałe określenia,

 uwzględniająca wszystkie wymagania i okoliczności mogące 
mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Korzyści:

 porównywalne oferty,

 przedmiot oczekiwanej jakości,

 łatwe egzekwowanie przedmiotu zamówienia.



Jaka jest zawartość SIWZ?
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Informacje ogólne

• Etap I – Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy 

• Etap II – Program ochrony środowiska przed hałasem (POŚPH) oraz system monitoringu

2. Dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego

3.  „Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy”.

3.1. Dane wymagane do sporządzenia mapy akustycznej.

– Ortofotomapa

– Numeryczny Model Terenu (NMT) i  Trójwymiarowy Model Budynków (TMB)

• Wymagania dotyczące budowy NMT

• Wymagania dotyczące budowy TMB

– Warstwa dróg

– Warstwa z informacją o trasach komunikacji tramwajowej

– Warstwa z informacją o trasach komunikacji kolejowej

– Warstwa budynków

– Warstwa zakładów przemysłowych

– Warstwa obszarów leśnych i parkowych



Jaka jest zawartość SIWZ?
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

3.2. Metodyka realizacji mapy akustycznej

– Obliczenia

– Mapa wrażliwości 

– Pomiary kalibracyjne

– Monitoring hałasu

3.3. Zawartość mapy akustycznej

Zakres danych zawartych w opracowaniu mapy akustycznej

Część opisowa: zawartość

– Informacje wprowadzające

– Zestawienie wyników badań

– Podsumowanie i wnioski

Część graficzna: zawartość

– Zakres danych akustycznych prezentowanych na portalu internetowym mapy akustycznej i 
monitoringu hałasu

– Zawartość części opisowej 

– Zawartość części graficznej 



Jaka jest zawartość SIWZ?
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

3.4. System zarządzania i aktualizacji mapy akustycznej

• Moduł monitoringu hałasu

– Przegląd techniczny stacji monitoringowych oraz ustalenie wytycznych dotyczących 
kontynuacji ciągłych pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogowego i szynowego)

– Utrzymanie monitoringu hałasu komunikacyjnego

– Dodatkowe stacje pomiarowe

– Sprawozdania roczne

• Portal mapy akustycznej i monitoringu hałasu

3.5. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy 2018”

3.6. Nadzór nad realizacją projektu

3.7. Forma i terminy przekazania przedmiotu zamówienia – odbiory cząstkowe

3.8. Uwagi końcowe

3.9. Terminy poszczególnych etapów 



Jaka jest zawartość SIWZ?

• Określenie Zamawiającego

• Określenie przedmiotu
( w tym czy przewiduje się oferty 

częściowe, oferty wariantowe, 
zamówienia uzupełniające)

• Wadium 

• Zaliczka



Jaka jest zawartość SIWZ?

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że spełnia warunki 
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 uPzp, tj.:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia, 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

a także, że spełnia warunek nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej:

2 usług, z których każda polegała na opracowaniu mapy akustycznej dla aglomeracji o
liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., zgodnej z wymaganiami ustawy Prawo ochrony

środowiska z uwzględnieniem hałasu drogowego, szynowego (kolejowego i tramwajowego) oraz
przemysłowego w tym: wykonaniu numerycznego modelu terenu oraz trójwymiarowego modelu
zabudowy,

2 usług, polegających na wykonaniu programu ochrony środowiska przed hałasem
dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., wykonanych na

podstawie wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

jedną usługę, polegającą na wykonaniu i wdrożeniu systemu ciągłego, całorocznego,
wielopunktowego (składającego się z co najmniej 10 lokalizacji pomiarowych jednocześnie

działających) monitoringu hałasu drogowego oraz zbieraniu i prezentacji wyników pomiarów

hałasu na portalu internetowym.



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie, która nabyła doświadczenie w koordynowaniu 
prac przy tworzeniu przynajmniej dwóch map akustycznych i dwóch programów ochrony środowiska 
przed hałasem dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., zgodnie wymaganiami 
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe w zakresie akustyki środowiska 
albo wykształcenie wyższe wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem, które brały udział w pracach związanych ze sporządzeniem, co najmniej dwóch map 
akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo ochrony środowiska,

2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe i doświadczeniem w wykonaniu opracowań z 
zakresu analiz w systemie GIS, które brały udział w wykonywaniu systemów informatycznych dla 
aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,

jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, która uczestniczyła w 
opracowaniu systemu do gromadzenia i przetwarzania danych wejściowych oraz danych otrzymanych 
z mapy akustycznej, dla co najmniej 2 map akustycznych dla aglomeracji powyżej 100 tys. 
mieszkańców.



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

OFERTA



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

: formuła „spełnia- nie spełnia”. 

Ocena, czy wykonawca wykazał spełnianie 
postawionych warunków będzie dokonana w oparciu 
o dokumenty:

1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp 
(wg wzoru Zamawiającego)



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Wykaz wykonanych usług:

 podanie ich wartości,

przedmiotu,

dat wykonania,

podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane,

załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (REFERENCJE)



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz:

 z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonywania zamówienia,

zakres wykonywanych przez nie czynności,

inne informacje o podstawie do dysponowania
tymi osobami



Jaka jest zawartość SIWZ?
Przykład

Pisemne zobowiązanie 
(oświadczenie) innych podmiotów 

do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia (zgodnie z art. 
26 ust. 2b uPzp). 

Zobowiązanie składa się  w celu 
udowodnienia Zamawiającemu, że 

Wykonawca będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia.

• Uwaga! Odpowiedzialność 
solidarna!!



Referencja – potwierdzenie należytego wykonania usługi

• katalog dokumentów wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie 
podmiotowych warunków udziału w postępowaniu ma charakter enumeratywny,

• dokumenty, które potwierdzają właściwe wykonanie usług lub robót budowlanych nie 
muszą zawierać dokładnego zakresu, dat, wartości zamówienia, a jedynie dawać 
świadectwo właściwemu wykonaniu,

• natomiast za minimum, aby dokument można było uznać za właściwy, należy przyjąć 
zamieszczenie na nim treści umożliwiającej identyfikację konkretnego dostawcy, 
przedmiotu dostawy i odbiorcy 15 (podobnie w przypadku usług i robót budowlanych),

• wystawcą referencji czy innego dokumentu potwierdzającego fakt należytego wykonania 
zamówienia może być dowolna osoba i nie ma obowiązku posługiwania się zajmowanym 
stanowiskiem służbowym w danej instytucji, gdyż zamawiający nie ma możliwości 
zweryfikowania tych informacji,



Jaka jest zawartość SIWZ?

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Cel: sprawny przekaz informacji.

Forma: pisemna, drogą faksową lub elektroniczną.

Zasady udzielanie wyjaśnień dotyczących treści siwz:

1) niezwłocznie jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, siwz,

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści siwz Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której
udostępniana jest siwz. 



Jaka jest zawartość SIWZ?

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Zależy od wartości zamówienia: 30,60 i 90 dni.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 następuje bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert,

 należy określić miejsce otwarcia ofert  nawet gdy jest ono takie same jak miejsce 
składania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 informacje dotyczące wymagań formalnych (o dokumentach i oświadczeniach),
 informacje o zawartości merytorycznej ofert, w tym dotyczące ceny, 
 informacje techniczne.



Jaka jest zawartość SIWZ?

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

 wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,

 okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

 wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z siwz i załączników do siwz,

 formę wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC), a więc i jego ryzyko, co oznacza, że 
Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w 
szczególności domagać się podwyższenia wynagrodzenia w przypadku 
niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,

 układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie 
umożliwiającej ich porównanie.



Jaka jest zawartość SIWZ?

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

Kryteria:

 kosztowe – cena,

 przedmiotowe – koncepcja realizacji zamówienia,

 kontraktowe – termin wykonania zamówienia, harmonogram realizacji.

Ocena ofert

 kryteria malejące:
liczba punktów oferty ocenianej = cena najniższa/cena oferty badanej x max liczba 
punktów możliwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium,

 kryteria rosnące:

liczba punktów oferty ocenianej = okres oferty ocenianej/okres najdłuższy x max 
liczba punktów możliwa do uzyskania w odniesieniu do danego kryterium.



III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13. INFORMACJE   O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE    POWINNY    ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE   PO 
WYBORZE     OFERTY    W    CELU    ZAWARCIA    UMOWY 

Obejmują kwestie:

 wskazanie osób reprezentujących strony umowy,

 rachunków bankowych,

 miejsca zawarci umowy itp.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

 wysokości zabezpieczenia,

 możliwości częściowego wniesienia zabezpieczenia,

 terminu wniesienia zabezpieczenia,

 zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia, 

 formy zabezpieczenia w trakcie wykonywania umowy, 

 sposobu przechowywania zabezpieczenia, sposobu jego zwrotu itp.



Jaka jest zawartość SIWZ?

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY:

 ogólne warunki,

 wzór umowy.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY:

 odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie wobec 
czynności:

• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 

• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

• odrzucenia oferty odwołującego.



Podsumowanie

 Dokładny opis przedmiotu zamówienia (czytać powstałe SIWZ i 

kontaktować się z Miastami, które mają zrealizowane mapy i 

programy).

 Precyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu

przetargowym (stawiać na doświadczenia wykonawców).

 Zachowanie zasady uczciwej konkurencji na każdym etapie

postępowania przetargowego.



Dziękuję za uwagę

Beata Kempa            

bkempa@um.bydgoszcz.pl


