numer zamówienia : ZPIF.271.1.16.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia
(dalej zwana SWZ)

Opracowanie projektu „Programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
na terenie miasta Cieszyna” wraz ze standardami gospodarowania wodami opadowymi.

Postępowanie przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.
zm.)

Cieszyn, dnia 25 lipca 2022 r.

1.

Zamawiający.
Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
tel.: 33 4794350
- adres e-mail: przetargi@um.cieszyn.pl,
- adres skrzynki e-puap Urzędu Miejskiego w Cieszynie: /u390efc0tm/
adres
strony
internetowej
prowadzonego
postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
- adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia: https://bip.um.cieszyn.pl/.

2.

Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) – zwana dalej
ustawą Pzp, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ" o szacunkowej wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
2.2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia
negocjacji.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
1) „Programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta
Cieszyna” (zwanego dalej Programem) w postaci umożliwiającej jego
skierowanie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna wraz z:
 prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną dla Programu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373
z późn. zm.);
 raportem z przeprowadzonych działań partycypacyjno-konsultacyjnych
Programu, w tym zrealizowanych w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym przepisami prawa miejscowego);
2) standardów (zasad) zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi
(zwanych dalej Standardami) na terenach o różnym sposobie i intensywności
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zagospodarowania (np. pasy drogowe i miejsca postojowe/parkingi, tereny
zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowo-przemysłowej itp.),
przygotowane w postaci i formie umożliwiającej udostępnienie na stronie
internetowej Zamawiającego (a także podległych/zależnych jednostek
organizacyjnych) oraz wydruk w wersji papierowej; Zamawiający dopuszcza
możliwość opracowania odrębnych standardów dla różnych rodzajów terenów;,
3) standardów gospodarowania wodami opadowymi w formie katalogu dobrych
praktyk, adresowanego przede wszystkich do właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jedno- i wielorodzinnymi) oraz
o obiektami o charakterze usługowo-przemysłowym, opracowanego w postaci i
formie umożliwiającej udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego
(oraz podległych/zależnych jednostek organizacyjnych) oraz wydruk w wersji
papierowe.
3.2. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Cieszyn – opracowanie
dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności – Program
Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.
3.3. Głównym celem Programu jest dostosowanie (adaptacja) systemu i zasad
zarządzania i gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
Cieszyna do zmian klimatu, przede wszystkim poprzez spowolnienie spływu i
przechwycenie (w tym retencję) jak największej ilości wód oraz ich
zagospodarowanie.
3.4. Oczekiwanymi efektami opracowania Programu są przede wszystkim:
 inwentaryzacja istniejącego systemu odwodnienia terenu miasta (obejmującego
elementy naturalne i sztuczne, w szczególności rzeki, potoki, rowy, kanały,
elementy sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przelewy burzowe,
elementy systemu melioracyjnego, istniejące naturalne lub sztuczne zbiorniki
wodne itp.);
 identyfikacja terenów narażonych i zagrożonych powodzią lub podtopieniami;
 analiza sieci kanalizacji ogólnospławnej pod kątem możliwości jej rozdziału na
kanalizację sanitarną i deszczową w taki sposób, aby wyłącznie ścieki sanitarne
kierowane były do miejskiej oczyszczalni ścieków;
 wskazanie optymalnych rozwiązań zwiększających retencyjność terenów (w
tym terenów zurbanizowanych) oraz ograniczających ryzyka związane z
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, np. deszczami nawalnymi i suszami;
 ograniczenie zagrożeń powodzią i podtopieniami dla terenów zabudowanych.
3.5. Program ma pełnić funkcję koncepcji programowej rozwoju systemu
gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz stanowić formalno-prawną
podstawę do opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej i realizacji
wskazanych w niej rozwiązań i przedsięwzięć. Ponadto Program winien stanowić
zbiór zaleceń i propozycji zapisów do dokumentów planistycznych i strategicznych
związanych z kierunkami rozwoju miasta w aspekcie możliwości adaptacji do zmian
klimatu.
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3.6. Koncepcja Programu i Standardów winna zostać przekazana zamawiającemu w
wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach na płytach CD i w wersji papierowej w 2
egzemplarzach,
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ –
opis przedmiotu zamówienia.
3.8. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie stosunku
pracy.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
uzasadnienie: Z uwagi na charakter zamówienia oraz fakt, iż wszystkie elementy
dokumentu muszą być ze sobą spójne i muszą stanowić jedną funkcjonalną całość,
nie jest możliwy podział zamówienia na części.
Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie
spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym
podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego
całościowym wykonaniem.
3.10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90700000-4 – usługi środowiska naturalnego
90711400-8 – usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych
przez branżę budowlaną
90712400-5 – usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich
oceny
90714600-1 – usługi kontroli bezpieczeństwa środowiska
90721800-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
4.

Termin wykonania zamówienia.
okres realizacji umowy do dnia: 28 lutego 2023 r.

5.

Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
5.1.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust.
1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) dalej zwanej
„ustawą sankcyjną”. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia
Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
ZPIF.271.1.16.2022
4

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy Pzp),
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) 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 2021 r. poz. 523, 1292,
1559 i 2054) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp),
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 (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. d ustawy Pzp),
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa(art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. e ustawy Pzp) ,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. f ustawy Pzp),
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 (art. 108
ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy Pzp),
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 (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. h ustawy Pzp) .
– 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
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skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust 1 pkt 2 ustawy
Pzp);
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 dnia 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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);
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 (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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 (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
7) Z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się
również:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 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
ZPIF.271.1.16.2022
6

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 sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 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 sankcyjnej.
5.1.2. Okresy wykluczenia Wykonawców określone zostały w art. 111 ustawy
Pzp i wynoszą:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp,

na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp,

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia
się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny
okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, na okres 3 lat

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące
podstawą wykluczenia,
6) w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres
trwania okoliczności określonych w tym przepisie.
5.1.3. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
5.1.3.1.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

ZPIF.271.1.16.2022
7

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej

przestępstwem,
wykroczeniem
lub
swoim
nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
3) podjął

konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom
lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
5.1.3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności,
o których mowa w pkt 5.1.3.1. niniejszego rozdziału SWZ, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
5.1.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu określa następujące warunki
udziału w postępowaniu.
5.1.4.1. Warunki

dotyczące zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym (Zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie
precyzuje żadnego warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
5.1.4.2. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie precyzuje żadnego
warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
5.1.4.3. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej
(zgodnie z art. 115 ustawy Pzp) - Zamawiający nie precyzuje żadnego
warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
5.1.4.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (Zgodnie
z art. 116 ustawy Pzp).
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizowali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na
opracowaniu dokumentu o charakterze programu gospodarowania
wodami opadowymi i roztopowymi lub innego dokumentu
strategicznego o podobnej tematyce dla gminy miejskiej liczącej co
najmniej 25 tys. mieszkańców;
2) zagwarantują zatrudnienie przy realizacji zamówienia zespołu, w
którym:
a) co najmniej 1 osoba będzie posiadała minimum 2-letnie
doświadczenie zawodowe w dziedzinie hydrologii oraz brała
udział w opracowaniu co najmniej jednego dokumentu o
charakterze programu gospodarowania wodami opadowymi i
roztopowymi lub dokumentu strategicznego o podobnej
tematyce (osoba nr 1);
b) co najmniej 1 osoba będzie posiadała minimum 2-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów
szarej i błękitno-zielonej infrastruktury oraz brała udział
w opracowaniu co najmniej jednego dokumentu o charakterze
programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
lub dokumentu strategicznego o podobnej tematyce (osoba nr
2);
c) co najmniej 1 osoba będzie posiadała minimum 2-letnie
doświadczenie
zawodowe
w
dziedzinie
planowania
przestrzennego, w tym brała udział w opracowaniu co najmniej
1
dokumentu
strategicznego
w
tym
zakresie
(np. rozwoju/rewitalizacji, planowania przestrzennego miast)
(osoba nr 3).
Uwagi:
1) W skład zespołu, o którym mowa powyżej muszą wchodzić
osoby, które zespołowo będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów tematycznych. Zamawiający
nie dopuszcza możliwość łączenia przez jednego członka zespołu
wskazanych funkcji/doświadczeń.
2) Przez
program
gospodarowania
wodami
opadowymi
i roztopowymi lub dokument strategiczny, o którym mowa w
pkt. 1 należy rozumieć strategię, plan, program lub inny
dokument
o
charakterze
strategicznym
wymagający
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zgodnie z katalogiem dokumentów określonym w
art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
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3) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków
na podstawie oświadczenia w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku określonego
w pkt 5.1.4.4. (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane (zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp). W tym przypadku,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
5.1.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.1.7. Poleganie za zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
5.1.7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
5.1.7.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są
wymagane.
5.1.7.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie należy
załączyć do oferty.
5.1.7.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie
przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
5.1.7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego

zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
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postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.1.7.6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (zgodnie
z art. 123 ustawy Pzp ).
5.1.7.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. (zgodnie z
art. 125 ust. 5 ustawy Pzp ).
6.

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr
2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.1 do oferty załącza się także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.4. Zamawiający nie przewiduje wzywania w trybie art. 274 ust 1 ustawy Pzp

w trakcie postępowania o dostarczenie podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania określonych w Rozporządzeniu 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.
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6.5. W zakresie nie uregulowanym 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 31 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.
7.
8.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
Termin związania ofertą.
8.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
8.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą, Zamawiający zwraca się jednokrotnie do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu nie więcej niż o kolejne 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

9.

Podwykonawstwo.
9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
(Podwykonawcom).
9.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia.
9.3. Zamawiający

wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.

9.4. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia

wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców
zaangażowanych w realizację usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ww. informacji, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
9.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy
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Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.6. Zlecenie wykonania części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich
pracowników jak za działania własne.
9.7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.8. Przed końcowym odbiorem usługi Wykonawca na wniosek Zamawiającego

dostarczy
oświadczenia
ewentualnych
Podwykonawców
potwierdzające
uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia.
10.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja).
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

11.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
11.1. Informacje ogólne
11.1.1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
przetargi@um.cieszyn.pl,
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11.1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani

Katarzyna Głuchowska, tel. 33 4794352 e-mail: przetargi@um.cieszyn.pl
11.1.3. 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”.
11.1.4. 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).
11.1.5. Maksymalny
rozmiar
plików
przesyłanych
za
pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.1.6. 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.
11.1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11.2. Złożenie oferty.
11.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres
e-mail.
11.2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.2.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11.2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w „Instrukcji
użytkownika”,
dostępnej
na
stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
11.2.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
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11.2.6.

11.2.7.
11.2.8.

11.2.9.
11.2.10.

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
w Rozdziale 6 pkt 6.1. SWZ, w formie elektronicznej
lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
O terminie złożenia oferty decyduje czas wpływu na ePUAP.

11.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków)
11.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.2), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub nr referencyjnym ZPIF.271.1.16.2022).
Korespondencja przesłana za pomocą „Formularz do komunikacji” nie może być
szyfrowana.
11.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą

poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@um.cieszyn.pl
11.3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 11.3.2. adres e-mail.
11.3.4. Sposób

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

12.

Opis sposobu przygotowania oferty.
12.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie
danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
UWAGA: Wykonawca sporządzając ofertę oraz ją podpisując winien jest
zwrócić szczególną uwagą na format danych w którym sporządzana jest oferta.
Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona
właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony
bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów
elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym
podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
Złożenie podpisu wyłącznie na formularzu za pomocą którego przesyłana jest
oferta jest niewystarczające.
12.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
12.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
12.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania
mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem narzędzia
dostępnego na miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę.
12.5. Wszelkie 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), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji,
wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
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podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
12.6. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
12.7.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Do oferty należy dołączyć:
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(dotyczy Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
podmiotu udostępniających zasoby,
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy – w przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa w pkt 2.
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli dotyczy),
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia).
- dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski.
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
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podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
12.8. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych określone zostały w Rozporządzeniu 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.
13.

Termin składania i otwarcia ofert
13.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu do dnia 2 sierpnia 2022r. do godziny 10:00.
13.2.

O terminie złożenia oferty decyduje czas wpływu na ePUAP.

13.3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00.

13.4.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

13.5.

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

13.6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach

prowadzonej działalności gospodarczej albo
wykonawców, których oferty zostały otwarte;

miejscach

zamieszkania

2. cenach zawartych w ofertach.

14.
Sposób obliczania ceny oferty.
14.1. Cena ofertowa winna być obliczona przy zachowaniu zasad staranności, wiedzy
technicznej - w oparciu o niniejszą Specyfikację warunków zamówienia. Cena oferty
jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) i cena podana na Formularzu Ofertowym
jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacjom i wyczerpującą wszelkie należności
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
14.2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT naliczony przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia, wynikającego z opisu
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przedmiotu zamówienia, jak również koszty nieujęte w niniejszej SWZ, a bez których
nie można wykonać zamówienia.
14.3. Cenę ofertową Wykonawca podaje na Formularzu oferty.
14.4. Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny
należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 1-4
zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę.
14.5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, 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.
14.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
14.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste

omyłki rachunkowe, z
rachunkowych dokonanych poprawek.

uwzględnieniem

konsekwencji

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
15.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
15.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednią wagę punktową:

15.1.1. cena całkowita oferty brutto [K1]: waga 60 pkt.
K 1=

Cn
×60=… [ pkt ], gdzie
Cb

K1 – kryterium cena oferty brutto
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Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena oferty badanej
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.
15.1.2.

Dodatkowe doświadczenie osoby nr 1 w opracowaniu dokumentu
o charakterze programu gospodarowania wodami opadowymi
i roztopowymi lub dokumentu strategicznego o podobnej tematyce; [K2]
waga 20 pkt

Zamawiający w pkt. 5.1.4.4. pkt 2) lit a) opisał warunek udziału w postępowaniu
dotyczący dysponowania osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia,
doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w opracowaniu dokumentu o
charakterze programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi lub
dokumentu strategicznego o podobnej tematyce. Punktacja przyznana zostanie w
przypadku gdy wskazana osoba posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentu (o
którym mowa powyżej) większe od wymagalnego minimalnego doświadczenia.
Punktacja zostanie przyznana wg poniższej tabeli.
doświadczenie
1 dokument
2 dokument
3 i więcej dokumentów

Ilość punktów [K2]
0
10
20

W przypadku, w którym wykonawca nie wykaże doświadczenie przy wykonaniu
minimum jednej dokumentacji projektowej zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 226 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.
w kryterium [K2] można otrzymać od 0 pkt do 20 pkt.
15.1.3.

Dodatkowe doświadczenie osoby nr 2 w opracowaniu dokumentu
o charakterze programu gospodarowania wodami opadowymi
i roztopowymi lub dokumentu strategicznego o podobnej tematyce; [K3]
waga 10 pkt

Zamawiający w pkt. 5.1.4.4. pkt 2), lit b) opisał warunek udziału w postępowaniu
dotyczący dysponowania osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia,
doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w opracowaniu dokumentu o
charakterze programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi lub
dokumentu strategicznego o podobnej tematyce. Punktacja przyznana zostanie w
przypadku gdy wskazana osoba posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentu (o
którym mowa powyżej) większe od wymagalnego minimalnego doświadczenia.
Punktacja zostanie przyznana wg poniższej tabeli.
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Doświadczenie
Ilość punktów [K3]
1 dokument
0
2 dokument
5
3 i więcej dokumentów
10
W przypadku, w którym wykonawca nie wykaże doświadczenie przy wykonaniu
minimum jednej koncepcji zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt
2 lit. b ustawy Pzp.
w kryterium [K3] można otrzymać od 0 pkt do 10 pkt.
15.1.4.

Dodatkowe doświadczenie osoby nr 3 w opracowaniu dokumentu

strategicznego
w
zakresie
planowania
przestrzennego
(np. rozwoju/rewitalizacji, planowania przestrzennego miast); [K4]
waga 10 pkt
Zamawiający w pkt. 5.1.4.4. pkt 2), lit c) opisał warunek udziału w postępowaniu
dotyczący dysponowania osobą, która posiada odpowiednie wykształcenie,
doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w opracowaniu dokumentu
strategicznego w zakresie planowania przestrzennego (np. rozwoju/rewitalizacji,
planowania przestrzennego miast). Punktacja przyznana zostanie w przypadku gdy
wskazana osoba posiada doświadczenie w opracowaniu dokumentu (o którym mowa
powyżej) większe od wymagalnego minimalnego doświadczenia.
Punktacja zostanie przyznana wg poniższej tabeli.
Doświadczenie
Ilość punktów [K4]
1 dokument
0
2 dokumenty
5
3 i więcej dokumentów
10
W przypadku, w którym wykonawca nie wykaże doświadczenie przy wykonaniu
minimum jednej koncepcji zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt
2 lit. b ustawy Pzp.
w kryterium [K3] można otrzymać od 0 pkt do 10 pkt.
c) łączna ilość punktów [K] wyliczona zostanie zgodnie z formułą:
[K] = [K1] + [K2] + [K3] + [K4]
15.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert.
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16.
Informacje o formalnościach , jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.
16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach nie
krótszych niż określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
16.2. 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.
16.3. Zamawiającego umowy sporządzonej w oparciu o:
a) projekt umowy oraz postanowienia ujęte w niniejszej specyfikacji,
b) złożoną ofertę z uwzględnieniem zapisów wynikających z postępowania

przetargowego,
c) ustalenia bieżące Zamawiającego z Wykonawcą,
16.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.
16.5. 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.
16.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych osób

wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby
samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach,
b) nr rachunku bankowego na który będą dokonywana płatności,
c) 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.
d) pełnomocnictwa do podpisania umowy (jeżeli dotyczy),
e) szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy uwzględniający podział kosztów

na poszczególne opracowania oraz lokalizacje.
17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.

Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
18.1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej z
wzorem umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
18.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz
wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
18.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
19.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
19.2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
19.4. 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.
19.5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonym w art. 515 ustawy Pzp.
19.7. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem
zaufanym.
19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi
się̨ do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.

20.

Pozostałe informacje.
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20.1. Zamawiający nie przewiduje :
1. wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,
2. udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7,
3. złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych,
4. zawarcia umowy ramowej,
5. aukcji elektronicznej,
6. rozliczenia w walutach obcych,
7. dynamicznego systemu zakupów,
8. składania ofert wariantowych,
9. składania ofert częściowych, z powodu ryzyka niewykonania części

zamówienia, co powodować mogłoby poważną groźbą nieprawidłowej
realizacji zamówienia. Istnieje potrzeba koordynacji działań
- jedna
dokumentacja projektowa,
10. zwrotu kosztów postępowania.
20.2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
20.3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane.

21.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO
21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna,
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel: 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie,
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie
zamówienia
publicznego
ZPIF.271.1.16.2022
pn.: Opracowanie projektu „Programu gospodarowania wodami

ZPIF.271.1.16.2022
24

4.

5.

6.

7.
8.

9.

opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Cieszyna” wraz ze
standardami gospodarowania wodami opadowymi.”
b. prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej
progów unijnych;
c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie
najkorzystniejsza
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także
firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
organy kontroli;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania
dokumentacji przetargowej. Dokumentacja przetargowa przechowywana
będzie przez okres wymagany umową o dofinansowanie. Zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 dokumentacja
musi być przechowywana przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia
następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto dany
wydatek dotyczący danej operacji. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe
określenie dokładnej daty przechowywania dokumentacji.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/
Pana dotyczących1;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych2;
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 RODO3;
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;
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;
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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.
1

Wyjaśnienie: W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od
osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2.

Wyjaśnienie: W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz
jego załączników.
3.

Wyjaśnienia: W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

22.
Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
Załącznik nr 3 – oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
Załącznik nr 4 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
Załącznik nr 5 - identyfikator postępowania,
Załącznik nr 6 – wzór umowy,
Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia.sze

Treść niniejszego dokumentu zatwierdzona została przez Kierownika zamawiającego lub
osobę, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla
Kierownika zamawiającego.

Komisja Przetargowa:

Katarzyna Głuchowska
Marcin Rycko
Aleksander Dorda
Marek Fiedor
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