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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 

• Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp. 

• Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 

swój potencjał 
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

• spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 
SWZ,  

• nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1  
ustawy Pzp,  

• złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,  
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w 
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celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 
f) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych elementów 
zamówienia przez wykonawcę. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak - zwanej dalej Platformą. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji 
znajdują się w rozdziale III podrozdział 1 niniejszej SWZ.  
Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z systemu znajdują się pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
 
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została 
zamieszczona bezpośrednio na ww. Platformie zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
 
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej, 
 
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu Platformy zakupowej. 
 
Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach 
obcych należy złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku 
wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych 
- jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych. 
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
zakupowej 
 
Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie 
rodzi skutków prawnych określonych w Ustawie Pzp. 
 
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane zapytania. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Zamawiającym, jest 
dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  
 
4. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  
 
5. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający: 
–nie dopuszcza możliwości, 
–nie wymaga  
złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty 
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 
6. Katalogi 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
7. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
8. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
9. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp/ zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 
10. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
11. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
12. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
14.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 
tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Usługa sportowo-rekreacyjna na podstawie kart 
abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących, 
dzieci do lat 15-tu, młodzieży i seniorów”. 

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. 

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane 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. 

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w 
załączniku nr 6 do SWZ. 

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 
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wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie zamawiającego. 

h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 
załączniku nr 1 do SWZ. 

i) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 
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II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na 
podstawie kart abonamentowych dla Pracowników Zamawiającego, ich osób 
towarzyszących, dzieci do lat 15 – tu, Młodzieży oraz Seniorów, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 

2) Szacowana liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-
rekreacyjnym wynosi: 227 pracowników Zamawiającego uprawnionych do 
korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 14 osób 
towarzyszących powyżej 15 roku życia, 3 dzieci do lat 15 oraz 6 osób z grupy 
Młodzież i 2 seniorów. Podana liczba osób może ulec zmianie, do minimum 140 osób. 
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany 
zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych i zmiany 
typów karty w cyklach miesięcznych w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3) Definicje: 
a) Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona u Zamawiającego na podstawie 

umowy o pracę uprawniona do korzystania ze wszystkich usług określonych 
w programie, bez określonego limitu wizyt, 

b) Osoba Towarzysząca – jedna osoba wskazana przez Pracownika 
korzystającego z Karty, uprawniona do korzystania z wszystkich usług 
objętych programem, bez określonego limitu wizyt. Pracownik korzystający z 
karty abonamentowej może zgłosić tylko jedną Osobę Towarzyszącą. Osobą 
towarzyszącą może być najbliższy członek rodziny Pracownika, tj. małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Zaprzestanie korzystania z karty 
abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału 
w nim Osoby Towarzyszącej, 

c) Dziecko (Dzieci) – dziecko (dzieci) Pracownika korzystającego z karty 
abonamentowej, w wieku do ukończenia wieku 15 lat, wskazane przez 
Pracownika, wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok urodzenia dziecka), 
uprawnione do korzystania z produktów i usług objętych umową: 
uprawnione do korzystania tylko z basenu albo uprawnione do korzystania z 
minimum 3 usług obejmujących co najmniej taniec, sztuki walk i basen. 
Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w programie ukończyło piętnasty rok 
życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako Osoba Towarzysząca. 
Zaprzestanie korzystania z karty abonamentowej przez Pracownika oznacza 
równoczesne zakończenie udziału w nim Dziecka. 

d) Młodzież - dziecko (dzieci) Pracownika korzystającego z Karty, w wieku od 
ukończenia 15 roku życia do ukończenia 26 lat, wskazane przez Pracownika 
wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok urodzenia dziecka), uprawnione 
do korzystania z usług objętych programem. Młodzież, która w trakcie 
uczestnictwa w Programie ukończy dwudziesty szósty rok życia, może zostać 
zgłoszone wyłącznie jako Osoba Towarzysząca. Zaprzestanie korzystania z 
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Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w 
nim Młodzieży. 

e) Senior – osoba, która ukończyła 60 lat zgłoszona do programu przez 
Pracownika korzystającego z karty abonamentowej, wskazana przez 
Pracownika wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok urodzenia), 
uprawniona do korzystania z usług objętych programem obejmujących co 
najmniej jedną wizytę dziennie do godz. 16:00. Zaprzestanie korzystania z 
karty abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie 
udziału w nim zgłoszonego przez niego Seniora. 

f) Użytkownik – Pracownik, Osoba Towarzysząca Senior, Młodzież oraz Dziecko 
uprawnieni do korzystania z usług objętych Programem, 

g) Karta – karta plastikowa z chipem zawierająca podpis Użytkownika 
uprawniająca do korzystania z usług określonych w programie, karta może 
mieć dodatkowo formę elektronicznego zapisu w aplikacji elektronicznej. 
Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty. 

4) Do zakresu świadczeń objętych przedmiotem zamówienia należy : 
a) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych, o zróżnicowanym charakterze, obejmujących co najmniej: 
basen, siłownię, saunę, lodowisko, grotę solną, ściankę wspinaczkową, zajęcia 
fitness, aqua aerobic, sztuki walki, taniec, jogę, nordic walking, indoor cycling, 
spinning i squash;  

b) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie 
całego kraju, w tym co najmniej 80 obiektów na terenie Wrocławia oraz co 
najmniej 250 obiektów na terenie województwa dolnośląskiego; 

c) umożliwienie także dodatkowo korzystania z nowo dostępnych usług w 
ramach pakietu, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca 
nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista usług oraz 
obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. 
Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych 
wskazanych w ofercie; 

d) zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity 
zostały nałożone przez same obiekty, przy czym czas trwania jednorazowego 
pobytu w obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut i 30 minut w przypadku 
usług sauny; 

e) zapewnienie nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu w 
zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowych oraz 
różnych zajęć sportowych w całym kraju. Dostęp powinien dawać możliwość 
korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego 
dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, 
bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy 
świadczonymi usługami przez różne obiekty; 

f) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym 
zakresie godzin otwarcia tych obiektów, chyba że ograniczenie godzin 
dostępu zostało nałożone przez same obiekty. 

g) weryfikacja użytkowników kart następować będzie na podstawie okazania 
imiennej karty i po potwierdzeniu tożsamości za pomocą dokumentu 
tożsamości. Zamawiający dopuszcza inne (oprócz okazania imiennej karty i 
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dokumentu tożsamości) sposoby weryfikacji użytkowników kart, z 
zastrzeżeniem, że sposób weryfikacji poprzez aplikację, wysłanie smsa/kodu 
QR nie może być jedyną stosowaną formą weryfikacji użytkowników kart, 

h) świadczenie przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat w ramach 
zaproponowanej ceny imiennego karnetu zapewniającego miesięczny dostęp 
do usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość 
pobierania dodatkowych opłat przez obiekty sportowo-rekreacyjne do 
wybranych usług świadczonych przez nie, pod warunkiem, że wysokość 
pojedynczej dopłaty nie przekracza 25 zł i dopłaty pobierane są przez nie 
więcej niż 20% obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

i) wymiana zagubionej/skradzionej/niesprawnej karty, a także wymiana karty 
w przypadku zmiany danych osobowych pracownika w ciągu 2 dni roboczych 
w ramach zaproponowanego wynagrodzenia; 

j) możliwość składania zamówień przez elektroniczną platformę internetową, 
k) wyznaczenie przez Wykonawcę dedykowanego opiekuna/opiekunów dla 

Zamawiającego 
5) Przez jeden obiekt sportowy rozumie się budynek lub samodzielny lokal, w którym 

świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty 
świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia 
publicznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, 
wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako 
dwa odrębne obiekty sportowe. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa 
na Wykonawcy. 

6) Wspólny Słownik Zamówień:  
- 92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
- 92610000-1 usługi świadczone przez ośrodki sportowe 

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w 
zakresie realizacji zamówienia określają dodatkowo: 

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7 do SWZ. 
 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
 
2. Rozwiązania równoważne  
 
Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne do opisanych przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty sporządzony we 
własnym zakresie wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 
normami. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
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Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 

2 ustawy Pzp 
 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
1) W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę 
szczegółowego wykazu obiektów sportowo – rekreacyjnych wraz z listą 
oferowanych rodzajów zajęć sportowo-rekreacyjnych przez każdy z 
obiektów.  

2) Wykaz obiektów musi zawierać co najmniej informacje: miasto/dzielnicę, w 
której mieści się obiekt; 

• nazwę obiektu;  

• adres;  

• telefon;  

• adres strony www; 

• e-mail;  

• typ oferowanej usługi. 
3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 

potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria. 

4) Zamawiający przewiduje uzupełnienie nw. przedmiotowych środków 
dowodowych: 
✓ Wykaz obiektów zawierający co najmniej informacje: miasto/dzielnicę, w 

której mieści się obiekt; 

• nazwę obiektu;  

• adres;  

• telefon;  

• adres strony www; 

• e-mail;  

• typ oferowanej usługi; 
 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonywane w terminie 36 miesięcy od dnia 
podpisania umowy/udzielenia zamówienia. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Zamawiający stosownie do postanowień art. 57 pkt. 2) ustawy Pzp nie określa 
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

jeśli wynika to z odrębnych przepisów; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Pzp. tj. 

-  w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 
mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego; 

2) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1; 

3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

4) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) Wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające 
na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do 
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

-  w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp 
7) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o 
którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta (załącznik nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2. Wykonawca na  podstawie  art.  125  ust.  1  ustawy  Pzp, dołącza do oferty 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 (jeśli 

wymagane) i 8 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie: 
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- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; w takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu; w takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli 

zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy). 

 

Wymagana forma: 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5  

Wymagana forma: 
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione: 
→przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
→ przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem,  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

4. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub 
normami. 
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Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 3 do SWZ) 
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- 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. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(jeżeli dotyczy) (załącznik nr 5 do SWZ) 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie.  
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W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia Lub notariusz 

 
7. Wadium (jeżeli jest wymagane przez Zamawiającego) 

Wymagana forma: 
• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 

przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony 
przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność 
ta skróci czas badania ofert. 
 

8. Pełnomocnictwo   
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do 
oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, 
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 
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postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków 
dowodowych - aktualnych na dzień złożenia: 

 
1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 - 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
2 oświadczenia (Załącznik nr 4 do SWZ) 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; 

3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne wraz z 
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności; 

 
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 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 
109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 
w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 
11. Sposób przygotowania ofert  

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w 
postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania 
się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak   

b) Zasady rejestracji na Platformie w sposób szczegółowy opisano pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

c) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy w sposób 
szczegółowy opisano pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

d) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

e) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

f) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 5 i 9 SWZ. 

g) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji 
korzystania z Platformy dostępnej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak  

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  
a) Cena oferty, to cena brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT 

w obowiązującej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług.  

b) Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia, treści SWZ oraz projektowanych 
postanowień umowy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
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c) Cena oferty obejmuje także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty. 
Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka 
ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, 
a wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy.  

d) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej 
sytuacji 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 objętych obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 2 do SWZ  
pkt. 3. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

e) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa 

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej „OpenNexus”, pod wskazanym niżej adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak  

2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej, znajdują się pod poniższymi adresami: 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  

3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać 
za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, 
jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości 
elektronicznej. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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5) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

Wioletta Niziołek – email: w.niziolek@szpital-marciniak.wroclaw.pl  

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

Krzysztof Petrykiewicz  - email: k.petrykiewicz@szpital-marciniak.wroclaw.pl  

6) Zalecenia zamawiającego odnośnie do: 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

• 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 XAdES.  

formatu przesyłanych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego:  

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, 
application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, 
application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-
latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, 
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, 
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, 
application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, 
text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-
office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma. 

formatu przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako 
elektroniczna kopia dokumentu:  

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,  
image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, application/pdf, image/pict, image/png, 
image/tiff, image/x-tiff, 

przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji: 

• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: application/x-compressed, 
application/x-gzip, multipart/x-gzip, application/x-zip-compressed, 
application/zip, 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2022 r. do godz. 10.00 

mailto:w.niziolek@szpital-marciniak.wroclaw.pl
mailto:k.petrykiewicz@szpital-marciniak.wroclaw.pl
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Sposób składania ofert: 
➔ za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak  
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2022 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.05.2022 r.. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena 60% 

2. Ilość obiektów sportowo - rekreacyjnych w 
województwie dolnośląskim  

40% 

 Razem 100% 
 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.   
 
CENA [C] – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
ceny. 
 
ILOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM [OSR] – 40% 
Zamawiający, oceniając ww. kryterium zakłada, iż Wykonawca oferuje minimalną  ilość 
obiektów sportowo rekreacyjnych w województwie dolnośląskim, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ, tj. nie mniej niż 250.  

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak
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Wykazując jednak większą ilość dostępnych obiektów w województwie dolnośląskim 
Wykonawca otrzyma odpowiednio większą ilość punktów. Brak przedmiotowych 
środków dowodowych na powyższą okoliczność lub w przypadku, gdy Wykonawca 
zaoferuje ilość obiektów sportowo rekreacyjnych poniżej minimalnych ilości tj. mniej 
niż 250 obiektów, skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5.  

 
Wykonawca w powyższym kryterium może uzyskać: 

• 40 pkt.  - jeżeli Wykonawca wykaże 310 obiektów i więcej 
• 30 pkt.  - jeżeli Wykonawca wykaże 291-310 obiektów 
• 20 pkt.  - jeżeli Wykonawca wykaże 271-290 obiektów 
• 10 pkt.  - jeżeli Wykonawca wykaże 251-270 obiektów 
• 0 pkt.   - jeżeli Wykonawca wykaże 250 obiektów 

 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
jakości. 
 
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)  
+ liczba punktów za ilość obiektów na terenie województwa dolnośląskiego 
(maks. 40)                                        
 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane przez 

Zamawiającego). 
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 
wraz z odsetkami. 
 
Załączniki do SWZ: 
1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
6. Klauzula informacyjna RODO 
7. Projekt umowy 
 
 
 
Wrocław, dnia 25.03.2022 r.                                                            
                    
 
 
                                                                          
 


