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Rozdział I -  INFORMACJE OGÓLNE 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kikół 

Siedziba: 

 

 

Plac Kościuszki 7, 87-630 Kikół 

NIP: 466 03 31 828 

tel. 54 289 46 70 

urzad@kikol.pl 

 

Godziny urzędowania 

Zamawiającego: 
od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do 15:15. 

Osoby uprawnione 

do komunikowania się 

z Wykonawcami: 

 

Artur Redmerski i Andrzej Sobociński 

 

 

Strona internetowej 

prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/ 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 – ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j.) zwanej uPzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 uPzp. 

4. Do prowadzonego postępowania zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej 

uPzp, w szczególności: 

4.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415), zwane dalej 

Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych;  

4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), zwane dalej 

Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej. 

mailto:urzad@kikol.pl
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5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia Oferty należy traktować niniejszą SWZ 

(Specyfikację Warunków Zamówienia) wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na 

stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2020r., poz. 1740),  jeżeli 

przepisy uPzp nie stanowią inaczej. 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający – Gmina Kikół - informuje, że: 

7.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7,  

87-6200 Kikół; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych  

w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Gminy Kikół decyduje 

ona sama jako Administrator danych.  

7.2. kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iod@kikol.pl 

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

wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp. 

7.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, 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, okres 

przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez 

okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków 

pochodzących z UE. 

7.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp;  ponadto dane osobowe 

mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. 

7.6. posiada Pani/Pan: 

7.6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;  

7.6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

7.6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;  

7.6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

przepisy RODO; 

mailto:iod@kikol.pl
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7.7. nie przysługuje Pani/Panu: 

7.7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

7.7.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

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

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; 

7.9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji 

międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych 

osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp. 

7.10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

Rozdział II -  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Tytuł zamówienia 

„BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ” 

W systemie zaprojektuj i wybuduj 

Wspólny słownik zamówień – CPV 

45.00.00.00 – 7 

45.23.31.42 - 6 

45.31.61.10 - 9 

45.23.21.30 - 2 

45.23.13.00 – 8 

45.21.22.24 - 2 

2. Charakterystyka zadania 
 

W zamówieniu należy wycenić elementy podane w poniższej tabeli. Tabela zawiera elementy robót 

niezbędne w celu zrealizowania zamówienia i rozliczenia inwestycji . Kwota końcowa 

podsumowująca przedmiotową tabelę(załącznik do formularza ofertowego) musi być zgodna 

z kwotą końcową oferty wyliczonej na podstawie załączonego do SWZ programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Tabela elementów robót zawiera uproszczone zestawienie poszczególnych etapów robót, które 

opisane są szczegółowo w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Strona 6 

 

TABELA ELEMENTÓW ROBÓT 

L.p. Nazwa 

1 boisko trawiaste pełnowymiarowe, w tym: 

- 2x bramki montowane trwale do podłoża, 

- 2x wiaty 8 osobowe dla zawodników,  

- 1x wiata dla sędziów, 

- trybuny jednorzędowe na 100 miejsc, niezadaszone, 

- system nawodnienia i odwodnienia boiska, 

- oświetlenie murawy, 

- piłkochwyty za bramkami oraz zachodzące na boki na 

długość 6m. 

- kosiarka 

2 bieżnia tartanowa 

3 budynek sportowo-gospodarczy 

instalacja fotowoltaiczna 

urządzenia do siłowni: 

bieżnia (2 sztuki) 

atlas dla 4 osób jednocześnie 

ławka treningowa 

zestaw sztang prostych 

4 oświetlenie terenu (8 sztuk lamp parkowych) 

5 skatepark 

nawierzchnia z kostki 

urządzenia 

6 kącik lekkoatletyczny 

nawierzchnia bezpieczna 

urządzenia 

7 infrastruktura techniczna (przyłącza) 

przyłącze wodociągowe 

przyłącze kanalizacyjne 

8 ogrodzenie terenu (ok. 380mb) 

słupki - 152 sztuki (rozstaw co 2,5m) 

wykopanie dołów pod słupki 

przęsła 

brama 

furtka (2 sztuki) 

9 elementy małej architektury 

ławki (6 sztuk) 

kosze na odpady (6 sztuk) 

stojaki na rowery (4 sztuki po 5 miejsc) 

10 nasadzenia 

trawa 
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nasadzenia (drzewa 15 szt.) 

11 wiata na odpady 

12 droga dojazdowa i parkingi (asfalt) 

13 parking na terenie (z kostki betonowej) 

14 chodniki (z kostki betonowej) 

15 projekt budowlano-wykonawczy, pozwolenie na budowę 

i użytkowanie 
 

4. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. 

5. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1-

3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

6. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu 

zamówienia - 60 miesięcy. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 

16 wzoru umowy (zał. nr 2 do SWZ). Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał 

wydłużenie okresu gwarancji. 

7. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu 

zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści 

specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi 

Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot 

zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Treść Oferty musi być zgodna 

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

Rozdział III -  ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamówienia nie dzieli się na części z powodu zapisów w regulaminie programu Polski Ład 

i konieczności koordynacji wszystkich prac w toku procesu budowlanego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach o których mowa w art. 95 uPzp. Wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności: - roboty budowlane.  

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie osoby które wykonywać 

będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy opisane w SWZ których realizacja 

polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykaz pracowników 

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do 

umowy. Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 

o których mowa wyżej poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających 

iż zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu 

zatrudnienia osób o których mowa w niniejszym punkcie. W przypadku nie przedstawienia w 

terminach o których mowa wyżej raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń 

Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. 

(słownie: tysiąc złotych). W przypadku niezatrudnienia przy wykonywaniu zamówienia 

wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia, 

za każdą niezatrudnioną osobę.  

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie 

wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez 

Wykonawcę w ofercie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wyżej wymienionych kar 

umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

– zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – Załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp. 

7. 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 uPzp. Tym samym Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji 

lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  

o której mowa w art. 261 uPzp. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 uPzp i art. 121 uPzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie wymaga, ani nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do Oferty, w sytuacji określonej w 

art. 93 uPzp. 

13. PODWYKONAWSTWO Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy (podwykonawcom): 

1.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 
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1.2. (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, 

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. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji. 

Rozdział IV -  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 19 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się 

we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

Rozdział V -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale VI 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 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę równą co najmniej: 5 000 000,00 zł.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej jedną lub kilka robot budowlanych polegającą na budowie 

 - boisk, dróg, budynków, instalacji wod.-kan. i elektrycznych o wartości nie mniejszej 

niż 1 000 000,00 zł. pojedynczo lub łącznie  

b) dysponuje osobami, które będą pełnić obowiązki kierownika budowy 

i posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branżach:  

ogólnobudowlana, wod.-kan. i elektryczna. Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w wyżej wymienionych branżach posiadają co najmniej 5 lat 

i prowadzili co najmniej 1 budowę pełniąc obowiązki kierownika budowy. 
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Wykonawca udokumentuje doświadczenie zawodowe kierownik budowy i kierowników robót 

przedstawiając informację o zadaniach którymi kierowali z podaniem okresu sprawowania tej 

funkcji, oraz wskaże zakres wykonywanych przez nich czynności, informację o podstawie 

dysponowania tymi osobami oraz ich przynależność (aktualną) do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 
 

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. 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. 
 

Rozdział VI -  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp; 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4  uPzp, tj.: 

1.2.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.  

Rozdział VII -  Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE) 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania – 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 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli dotyczy Wykonawca, który polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby,  

o których mowa w art. 118 ust.1 uPzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
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realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – szczegóły 

rozdz. VIII SWZ.  

4. 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. 

5. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, 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 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych  czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli 

wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 7 do SWZ;  

5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną równą co najmniej: 5 000 000,00 zł. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w: 
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1) pkt 5.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa 

powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

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

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

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

i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dot. środków 

komunikacji elektronicznej. 

Rozdział VIII -  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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 
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dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

3.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

VII pkt 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 katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII SWZ. 

Rozdział IX -  OFERTA WSPÓLNA 

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.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 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. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi  wykonają 

poszczególni wykonawcy. 
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4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Rozdział X -  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, w tym składanie Ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym  

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, tj.: 

1.1.  na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ 

(zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i pod nazwą niniejszego 

postępowania. 

1.2. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując 

się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki 

korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl (w stopce strony pod linkiem Regulamin) oraz uznaje go za 

wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest 

dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu: 

a) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku” 

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające 

pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 

Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

2020r. 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 2020r. poz. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

4. włączona obsługa JavaScript, 

5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 
 

c) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”. 

• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

- .zip  

- 7Z 

• Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

• Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

2. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę 

ich przekazania na Platformę Zakupową w pozostałych przypadkach - mail. 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem 

dot. środków komunikacji elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

(bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

https://platformazakupowa.pl/
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integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę 

uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 

5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Rozdział XI -  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków określonych  

w uPzp; 

1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

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

ofertę powinien być czytelny. 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

Ofertę, a także oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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, w przypadkach, o których 

mowa w art. 20 ust. 3 uPzp. 

4. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 

ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, 

oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu – 

określony jest w Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych oraz  

w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej. 

5. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

6. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), 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,  

o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. 

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

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

 w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
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7. Do przygotowania Oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, 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. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą, w szczególnych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 

– również notariusz. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegóły poświadczeń 

określone zostały Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych. 

9. 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. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

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

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

10. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie Oferty 

oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na 

reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (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 podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 
 



 

 
Strona 18 

11. SZYFROWANIE OFERTY  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Platforma szyfruje 

oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia 

ofert. 
 

12. Oferta musi składać się z: 
 

12.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ wraz z wypełnioną 

„TABELĘ ELEMENTÓW ROBOT” stanowiąca Załącznik do formularza ofertowego. 

12.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ. 

12.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy). 

12.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy). 

12.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy). 

12.6. Dowód wniesienia wadium (jeżeli zostało wniesione w formie niepieniężnej)  

Rozdział XII -  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

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

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszej SWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto, jak również ceny podane w tabeli elementów robót (będącej 

załacznikiem do oferty),  będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

7. 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. 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.  

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, wykonawca ma obowiązek: 

8.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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8.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

9. Wzór Formularza Ofertowego 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.   

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SWZ. 

Rozdział XIII -  WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu;  

3.2. gwarancjach bankowych; 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 

 Nr konta: 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 

 z podaniem tytułu: ZP.TP.271.03.2022 – „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO 

BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIKÓŁ” 
 

 UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji 

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w uPzp.  

5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
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5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: 

5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona . 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp. 

Rozdział XIV -  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach: 
 

1.1. Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia  [„Cena” - C] –  

waga kryterium 60% 

gdzie 1 % = 1 pkt 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:  

(Cmin : Cn) x 60, gdzie:  

Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 

Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert 
 

1.2 Okres gwarancji [G] – waga kryterium 40%: 

Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, 

licząc od dnia odbioru. Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące. Punkty  

w przedmiotowym kryterium przyznawane będą w następujący sposób: 

Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium 
 

                   Gmax – gwarancja maksymalna 84 miesiące 

                             Gwn –  gwarancja wniesiona 

                             Waga –40% 
 

Zaoferowanie gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum lub nie wpisanie żadnej 

wartości spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie 

gwarancji powyżej 84 miesięcy nie spowoduje przyznania dodatkowych punktów. 

Właściwy okres gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym. 

2. Ocenę końcową oferty - stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria 

wymienione wyżej S = C + G  

 Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt). 
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

Rozdział XV -  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/ pod nazwą niniejszego postępowania. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2022 r. do 

godz. 10:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla 

Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. 

6. Po upływie ww. terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 10:10. 

8. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie 

zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

10.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

10.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Rozdział XVI -  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.04.2022 r. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie na przedłużenie tergo terminu  

o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, 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 powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw
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jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

Rozdział XVII -  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

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

terminu, o którym mowa w pkt 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 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIX SWZ. 

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 kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 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. 

6. 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. 

Rozdział XVIII -  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści umowy 

Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki 

umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Rozdział XIX -  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 

wskazanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie 

podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub 

gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 

7) nazwa beneficjenta; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

Rozdział XX -  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

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 uPzp.  

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 uPzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” uPzp. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Nr 1    Formularz ofertowy 

Nr 2    Wzór umowy 

Nr 3  Opis przedmiotu zamówienia (program funkcjonalno-użytkowy) 

Nr 4   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Nr 5  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

Nr 6  Wykaz osób 

Nr 7   Wykazu robót budowlanych 
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