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              ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. 

ul. gen. L. Okulickiego 10 

57-100 Strzelin 

e-mail: prezes@aquaparkstrzelin.pl  

Strona internetowa prowadzonego postępowania: platformazakupowa.pl  

 

________________________________________________________________________ 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

„Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie” 

 

ZNAK SPRAWY:  

 

SCS-E26/2021 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 

art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm. ) 

 

 

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KOD CPV: 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. 

Adres: 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. 

ul. gen. L. Okulickiego 10 

57-100 Strzelin 

Telefon:  71 790 26 30   

e-mail: prezes@aquaparkstrzelin.pl 

REGON: 021517072 

NIP: 914-155-92-05 

godziny pracy:  

od poniedziałku do piątku 8:00 – 13:00 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

platformazakupowa.pl  

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informację dotyczące postępowania na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.aquaparkstrzelin.pl 

 

zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi                       

w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.  

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY                      

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA; 

2.1. Adres strony internetowej: platformazakupowa.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym                                  

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej 

„Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. 

 

4. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
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5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na 

terenie basenu otwartego w Strzelinie”.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

 45000000-7 - Roboty budowlane  

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

5.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na 

terenie basenu otwartego w Strzelinie poprzez: 

 

1. Demontaż płyt chodnikowych 50/50cm gr. 6cm wraz z obrzeżami wokół brodzika – złożenie w 

miejscu wskazanym przez Inwestora, 

2. Skucie płytek w brodziku wraz z wywozem i utylizacją, 

3. Groszkowanie powierzchni po skutych płytkach, 

4. Skucie ścianek brodzika na wysokości ok 20cm, 

5.Wykonanie nowej ścianki betonowej wraz z szalowaniem, zbrojeniem zabetonowaniem, 

6. Wykonanie czyszczenia niecki metodą hydrodynamiczną, 

7. Nałożenie szlamu uszczelniającego na całej powierzchni brodzika, 

8. Ułożenie geowłókniny, 

9. Ułożenie izolacji z folii, 

10. Ułożenie geowłókniny, 

11. Montaż siatki zbrojeniowej fi 8 podwójnie, 

12. Montaż taśmy dylatacyjnej, 

13. Wykonanie wylewki betonowej z betonu hydrotechnicznego W8 grubości do 20 cm, 

14. Montaż taśmy betonitowej przy połączeniu płyty dennej ze ściana pomiędzy zbrojeniem, 

15. Wykonanie szalunków i wylewanie ścian beton hydrotechniczny W8 szerokość do 25 cm + 

oczep zbrojony i obszalowany w koło na grubość do 20 cm i szerokość do 20 cm zdelatowany i 

uszczelniony, 

16. Wykonanie wylewki betonowej na wejściu przed schodami do basenu, 

17. Demontaż starego syfony i zamontowanie nowego wraz z uszczelnieniem, 

18. Zagruntowanie całej powierzchni warstwą szczepną, klej mrozoodporny wysokoelastyczny i 

układanie później fugi wysokoelastycznej, ułożenie płytek ceramicznych, 

19. Montaż geowłókniny szerokości 2,5m z wywiniętą zakładką po obwodzie całego brodzika, 

podbudowa na szerokości 2 m wkoło,  

20. Ułożenie kostki betonowej bruk Holland grubości 8cm, 

21. Ułożenie dojścia do brodzika z kostki betonowej gr. 6cm (z rozbiórki), 

22. Wykonanie schodów zejściowych do brodzika z płytek ceramicznych wraz z uszczelnieniem. 

 

5.3. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o: 

a) dokumentację techniczną sporządzoną przez: ,,ARCHIEFEKT”  Sp. z o.o., ul. 

Piłsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice.. 
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5.4. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót. 

 

5.5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9 

niniejszej SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej OPZ. 

5.6. Informacje szczegółowe: 

 

1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do 

wykonania i oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich 

realizacji i zapewni bezpieczne dojście i dojazd do terenu robót. 

 

2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do 

wykonania oraz zapewnienia: 

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, 

b) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., 

c) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, 

ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, 

d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

e) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do 

wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi w tym zakresie 

normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy 

odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie 

posiadających ważnych certyfikatów, 

f) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi                       

i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru 

Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi 

niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami.  

g) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., 

które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

         

3) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.  

 

4)  Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały 

budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

5) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 

 

6) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających 

właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone 

do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.) oraz w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

 

7) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych 

zakupionych przez siebie. 

 

5.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

 

5.8. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez 

konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemów 

referencji technicznych itp.  nie mają na celu naruszenie art. 16 Pzp oraz art.  99 ust. 4 

Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ 

mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, 

wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz 

art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot 

zamówienia określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie 

ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny 

techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w 

SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań 

jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne 

urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 

robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi.  

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne 

produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 

obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia 

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach 

wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym 

staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie 

wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 

przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z 

wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert 

zawierających produkty równoważne. 

 

5.9. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji – minimum 

36 miesięcy na wykonane roboty lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez 

Wykonawcę dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów 
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oceny ofert tj. wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (rozdział 17 pkt 17.1.2 SWZ). 

Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.06.2021 r.  

  

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

7.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 8 SWZ. 

 

8. 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; 

 

8.1. 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 ustawie, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 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 2019 r. poz. 123 i 730). 

 

8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub                            

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

 

8.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl  

 

8.4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 

prezes@aquaparkstrzelin.pl 

 

https://platformazakupowa.pl/
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8.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

 

8.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.    

 

8.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia 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. 

2452;), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

b) 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,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8,  

g) 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. 

 

8.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący, 

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

 

8.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie 

oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

8.10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ  W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH 

W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

 

9.1. Nie dotyczy  

 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

10.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest Halina 

Matwijów. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12 maja 2021 r. przy czym pierwszym dniem 

terminu związania oferta jest dzień w którym upływa termin składania ofert.  

 

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

związania ofertą, określonego w pkt 11.1. SWZ zamawiający przed upływem tego terminu 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                    

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

 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

12.1.  Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, 

który następnie przesyła do systemu. 

 

12.2. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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. 

 

12.3. Oferta powinna być: 

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

 

12.4. 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”.. 

 

12.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 

podpisu w formacie XAdES. 

  

12.6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie 

w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

12.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

12.8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu..  

12.9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

12.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

 

12.11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

 

12.12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

 

12.13. Na ofertę składają się:  

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: 

 

a) formularz ofertowy przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; 

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SWZ; 

d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  zgodnie z załącznikiem nr 

10 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

2 ) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona 

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  

lutego  2007  r.  o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi  

przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                                 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
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robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi  osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. 

 

12.14. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków  

            udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

 

12.15. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą być podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę/ osoby upoważnioną/ 

upoważnione.  

 

12.16. 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.  

 

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

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).  

 

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 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

12.18. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił  

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

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

 

12.19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

12.19.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej 

Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

 

 12.19.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do 

niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

 

12.19.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,  

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
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  dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną we własnym imieniu;  

 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe                           

i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną.  

 

12.20. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej:  

 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

12.21. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019r.  

poz. 1010 i 1649), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  

stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

12.22. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649 ), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione 

(zawarte) w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być 

udostępnione.  

 

12.23. Podmiotowe środki  dowodowe  lub  inne  dokumenty,  w  tym  dokumenty  

potwierdzające umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzone  w  języku  obcym  

przekazuje  się  wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

 

12.24. Wszystkie koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności                           

z przygotowaniem  i  złożeniem  oferty ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  

 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: platformazakupowa.pl w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 

  

13.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

 

13.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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13.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

13.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

 

13.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godz. 10:15  

 

14.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

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

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

14.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

14.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności   gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

15. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

15.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców z zastrzeżeniem                        

art. 110 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku, do których zachodzi 

którakolwiek  z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych; 

 

15.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, 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, 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, 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, na okres 3 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

16.1. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SWZ dokumentów. 

 

16.2.  Cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:  

Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez podatku VAT (netto)   

………………………...…zł słownie: ………….………………………………………………..) 

powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi 23 % tj. VAT w wysokości 

………...…..…….. zł (słownie: ………………………………………………………………..) to 

jest łącznie należność ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

w wysokości …….....................................zł (cena oferty)  

(słownie: ...................................................................................................................... zł) . 

 

16.3. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp  poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

 

16.4. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat                          

i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać                

w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Podana cena oferty musi obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie opisanym 

dokumentacją projektową i STWiOR.    

 

16.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących przedmiarów robót oraz 

dokumentacji projektowej wymienionej w rozdz. 5 SWZ lub innych zapisów SWZ należy 

kierować do Zamawiającego pytania w celu udzielenia wyjaśnień.  
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16.6. Ustalona cena (zaokrąglona do 1 grosza) podana przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym jest wyrażoną w pieniądzu łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), 

wartością wszystkich robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji 

zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi określonymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz postanowieniami wzoru umowy. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez 

komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

16.7. W cenie oferty, wyceniając poszczególne elementy przedmiaru robót, należy uwzględnić 

również:  

a) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy oraz koszty prac porządkowych 

po zakończeniu zadania, 

b) koszty zorganizowania zaplecza Wykonawcy, 

c) koszty związane z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim 

oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref 

niebezpiecznych, 

d) koszty pełnej obsługi geodezyjnej, 

e) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

f) koszty przeprowadzonych prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi 

normami i przepisami, 

g) koszty przeglądów i odbiorów dokonywanych przez użytkowników poszczególnych 

mediów, 

h) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony p.poż.,  

i) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), 

j) koszty opłaty składki w pełnej wysokości za polisę OC, 

k) inne koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowana przedmiotu zamówienia, 

l) podatek VAT. 

m) koszty sporządzenia instrukcji użytkowania i obsługi zamontowanych urządzeń, 

n) koszty oznakowanie wybudowanego obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu, 

o) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 

(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp), 

 

16.9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone   

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

16.10. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony   

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia  faktury. 

 

16.11. Cenę należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do 

SWZ. 

 

16.12. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  
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16.13.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

16.14. 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 2018 r. poz. 2174, 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. 

16.15. 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. 

17.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                              

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1) Cena oferty (C) 60% 60 punktów 

2) Okres gwarancji i rękojmi (G) 40% 40 punktów 

 

 

17.1.1.  Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) – waga kryterium 60%: 

 

W kryterium cena oferty (C) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną 

(brutto). 

 

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór: 

 

                                                             Cmin 

Wartość punktowa „C”     =  --------------------------------    x  Max(C)                                                                                            

                                                             Cbad 

gdzie:    

Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 
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Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej 

Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty 

(tj. 60 pkt) 

 

17.1.2. Sposób przyznania punktów dla kryterium okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 

kryterium 40%: 

 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

 

L.p. Udzielona gwarancja i rękojmia na roboty budowlane w miesiącach  

 

Ilość punktów 

1 36 miesięcy (wymagane) 0 

2 42 miesiące 10 

3 48 miesięcy 20 

4 54 miesiące 30 

5 60 miesięcy 40 

 

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy  

go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy. 

Wymagany  minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferta, której 

treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji na roboty budowlane będzie 

równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę okresu gwarancji w wielkości 36 miesięcy i 

oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. 

Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione 

w tabeli to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy tj. np. za 

47 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert 

w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 40 punktów. 

 

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa 

„G” (okres gwarancji i rękojmi). 

 

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

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

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

 

17.3. Jeżeli oferty otrzymały taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 

17.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt 17.3. SWZ Zamawiający 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  
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17.5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

17.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem  

art. 223 ust.2 Prawo zamówień publicznych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

17.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

17.8.  W przypadku, o którym mowa w pkt 17.7 ppkt 3 SWZ, zamawiający wyznacza wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

17.9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub 

ich istotnych części składowych. 

 

17.10. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 17.9 SWZ mogą dotyczyć w szczególności:  

 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, 

 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług 

albo związanych z realizacją robót budowlanych, 

 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę, 

 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 

oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi 

związane jest realizowane zamówienie, 

 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, 
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6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 

 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

 

17.11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

 

17.12.  Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, 

który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

17.13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt                          

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

18.1. Zamawiający zawiera umowę  w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Prawa zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

 

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

terminu, o którym mowa pkt 18.1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą. 

 

18.3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu 

propozycje treści umowy, które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku 

niezgodności z wytycznymi zawartymi w SWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod 

rygorem braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą, 

a podwykonawcą.  

18.5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać co 

najmniej: 
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- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi, 

b) udostępnić do wglądu uprawnienia budowlane osób, które pełnić będą funkcje opisane                 

w ofercie Wykonawcy. 

 

18.6. 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 oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić  postępowanie. 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY 

 

19.1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy uczestnikowi 

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

lub nagrody  w  konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

19.2. 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 Prawo zamówień 

publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

19.3.Odwołanie przysługuje na: 

 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

 

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

był obowiązany na podstawie ustawy; 

 

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

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

dnia zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  SWZ  na  

stronie internetowej. 

 

19.6.Odwołanie wnosi się w terminie: 

 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  

komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony                                 

w pkt 1). 

 

19.7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt  19.5 i 19.6 SWZ  wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

19.8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.  1  

ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

19.9. W postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  

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

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

19.10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

 

19.11. Skargę wnosi się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi   w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

20. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

20.1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 15 SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 

 

20.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

 

20.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 

zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:   

 

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą 

na: budowie, przebudowie lub remoncie niecki basenowej lub brodzika o wartości co najmniej 

80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).  

 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla 

uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. 

 

W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie 

z definicjami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 

2320, z 2021 r. poz.11) 

 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 

zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

a) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - minimalne wymagania:  

 

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, które uprawniają 

do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.11) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 

22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.) oraz ustawie z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2016 poz. 1725 ze zm.).  

 

20.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawców, o których mowa w rozdziale 21 SWZ. 
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20.4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,  

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

 

20.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane.  

 

20.6 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.  

 

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

udostępniających Wykonawcy zasoby, przestawia wraz z oświadczeniami, o których 

mowa w rozdziale 21 pkt 21.1.SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby należy 

złożyć zgodnie  z załącznikiem nr 4  do SWZ.   

 

20.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 20.6 SWZ., 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

 

c) 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.  

 

20.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w rozdziale 20 SWZ pkt 20.2.4., a 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy.  

 

 20.10. 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 
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terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

20.11. 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. 

 

20.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu określone w pkt 20.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 20.2.4 ppkt 1) SWZ winien 

spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

 

20.13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2.4 

SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu 

ofertowym  stanowiacym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 

117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

 

21. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH – JEŻELI DOTYCZY 

 

21.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu  - zgodnie z załącznikiem nr 

2 do SWZ; 

b) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SWZ. 

 

21.2. Oświadczenia, o którym mowa  w pkt  21.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe.  

 

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

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

środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 

 

21.4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  

lutego  2007  r.  o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi  

przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub wniosku  o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ; 

 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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- zgodnie z załącznikiem nr 5 

do SWZ. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno 

wspólne w/w oświadczenie. 

 

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

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi  osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno 

wspólne w/w oświadczenie. 

 

21.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 

dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które                                

w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej.   

 

21.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,              

o którym mowa  w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

21.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych 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 30 grudnia 2020 r.  w  sprawie  sposobu  

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań technicznych  dla  dokumentów  
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elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

22. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

22.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

22.2. Przedmiotowe zamówienie, z uwagi na opis przedmiotu zamówienia i postawione warunki 

udziału w postępowaniu, jest zamówieniem skierowanym do wykonawców z sektora małych                         

i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, w ocenie Zamawiającego, potrzeba skoordynowania 

działań różnych Wykonawców – co byłoby konieczne w przypadku podziału na części - 

zagrażałaby prawidłowej i terminowej realizacji całości zamówienia. Jeden wykonawca zapewni: 

niezakłóconą ciągłość robót budowlanych oraz spójne rozliczenie finansowe zadania.  

 

23. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, 

LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 

UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 

UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 

WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

 

23.1. Nie dotyczy 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O 

SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

24.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

25. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,                                        

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95  

 

25.1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). 

 

25.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia związane z: 

a) wykonaniem prac ogólnobudowlanych, 

b) wykonaniem prac brukarskich.  
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26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

 

26.1. Nie dotyczy 

 

27. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

 

27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Prawa zamówień publicznych. 

 

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

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

 

28.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

29. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ 

 

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

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

30. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO 

ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

 

30.1. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

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

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

31.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

31.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

31.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

32. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
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32.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem                    

art. 261 Prawo zamówień publicznych. 

 

33. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

 

33.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

33.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

 

34. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

 

34.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

35. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                              

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O 

KTÓRYCH MOWA  W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ 

ELEKTRONICZNĄ 

 

35.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

36. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

 

36.1.Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

 

 

37. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

 

37.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

38.KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO 

 

 

38.1. 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”, informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strzelińskie Centrum Sportowo – 

Edukacyjne Sp. z o.o., ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin; 

 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Strzelińskim Centrum Sportowo – 

Edukacyjne Sp. z o.o., ul. gen. L. Okulickiego 10, 57-100 Strzelin,: e-mail: 

biuro@aquaparkstrzelin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych 

osobowych; 

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

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

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

umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA:  dokumentacja zamówień 

publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast 

umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię 

archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat); 

 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;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących*; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do 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: 

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

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

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

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

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

Załączniki stanowiące integralną część SWZ: 

 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu.  

3) Załącznik nr 3  do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. 

5) Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót budowlanych. 

6) Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób. 

7) Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 

8) Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

9) Załącznik nr 9 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

10) Załącznik nr 10 do SWZ – Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

 

 

 


