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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

(dalej: SWZ) 
  

SZ .272.22.2021 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
POWIAT WYSZKOWSKI 
ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW 
REGON: 550668829 NIP: 762-18-86-920     
tel.: (29) 743 59 35 
Adres strony internetowej Zamawiającego:  
www.powiat-wyszkowski.pl 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski  
 
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-wyszkowski.pl  
 
 
Nazwa zamówienia: 
 
 

   „Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie”. 
 
 
 

 
 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 

SWZ po modyfikacji z dnia  

Wyszków, 28.12.2021 r. 

http://www.powiat-wyszkowski.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski
mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
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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.2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 
 
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 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 
1 pkt 1, 4 i 7 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 celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. 
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f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań. 
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 
109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: – Informacje dotyczące 
wykonawcy, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 
 
 
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/powiat-wyszkowski, zwanej dalej Platformą. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, 
znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej Szczegółowa instrukcja dla 
Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
4. Wizja lokalna 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
 
5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
 
Powody niedokonania podziału: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na fakt iż potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
 
6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający: 
– nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. 
ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) 

 
Zamawiający: 
nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 
 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Unieważnienie postępowania  
 
Zamawiający nie przewiduje innych możliwości unieważnienia postępowania poza 
przesłankami określonymi w art. 255 ustawy Pzp. 
 
15. 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). 
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16.  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. Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie 

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 1 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 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: 
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- 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.). 

 
 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia stanowi:  
                 Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie 

 
2) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie  
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Hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem o kubaturze całkowitej 20.727,26 m3, w 
tym:  

• hala sportowo - widowiskowa - 19.084,26 m3 
• łącznik - 1.643,00 m3 

przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie 
 

Zamawiający informuje, że: 
✓ Realizację przedmiotowego zamówienia przewiduje się z dofinansowaniem ze 

środków: 
▪ Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”; 
▪ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL); 
▪ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa 

Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. 
 

✓ Roboty prowadzone będą na terenie Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej „Kopernik” w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych obiektów, 
w trakcie trwania roku szkolnego w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy 
będzie m.in. zapewnienie na własny koszt niezakłóconego funkcjonowania 
CEZiU „Kopernik” i ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych 
utrudnień w pracy CEZiU „Kopernik” wynikających z prowadzonych robót. 

 
✓ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min. demontaż i przebudowę odcinka 

sieci cieplnej, zasilającej obiekty CEZIU „Kopernik” oraz inne obiekty, w tym  
m.in. Szkołę Podstawową nr 2 i Zespół Szkół nr 3 w związku z czym obowiązkiem 
Wykonawcy będzie zapewnienie na własny koszt niezakłóconego 
funkcjonowania innych obiektów (zwłaszcza szkół: SP nr 2 i ZS nr 3) zasilanych 
z przebudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej - szczególnie w sezonie 
grzewczym.  

 
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 
✓ Roboty branży konstrukcyjno-budowlanej – roboty budowlane (HALA 

SPORTOWA I ŁĄCZNIK) 
- roboty rozbiórkowe (istniejącej sali gimnastycznej) 
HALA SPORTOWA - Stan zero: 
- roboty ziemne 
- fundamenty 
- zbrojenie betonu 
- warstwy podposadzkowe 
HALA SPORTOWA - Stan surowy: 
- konstrukcje żelbetowe 
- ściany murowane zewnętrzne 
- ściany murowane wewnętrzne 
- ścianki działowe 
- dach 
- ślusarka i stolarka zewnętrzne 
HALA SPORTOWA - Roboty wykończeniowe: 
- ślusarka i stolarka drzwiowa 
- tynki, okładziny 
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- sufity 
- posadzki: 

• izolacje i wylewki 
• parter 
• piętro 
• okładziny schodów 

- malowanie i licowanie 
- elementy ślusarskie 
ŁĄCZNIK – Stan zero: 
- roboty ziemne 
- fundamenty 
ŁĄCZNIK - Stan surowy: 
- słupy 
- belki i wieńce 
- szyb windowy 
- stropy 
- ściany murowane 
- stropodach 
- ślusarka i stolarka zewnętrzna 
ŁĄCZNIK - Winda: 
- montaż dźwigu osobowego 
ŁĄCZNIK - Roboty wykończeniowe: 
- ślusarka i stolarka wewnętrzna 
- sufity 
- okładziny ścian 
- posadzki: 

• parter - W1 
• piętro - W2 i W2’ 

ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
- elewacje 
- strefy wejścia, tarasy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
- elewacja budynku istniejącego 

 
✓ Roboty branży budowlanej – drogi i zagospodarowanie terenu 

- rozbiórki nawierzchni 
- chodniki i opaska wokół budynku 
- droga manewrowa i miejsca postojowe 
- droga pożarowa - nawierzchnia mieszana 
- krawężniki i obrzeża 
- zieleń i mała architektura 
 

✓ Roboty branży sanitarnej - Przyłącza: wodociągowe, sanitarne, deszczowe i 
sieci cieplnej 
- przyłącze wodociągowe 
- kanalizacja sanitarna (przyłącze) 
- kanalizacja deszczowa (przyłącze) 
- przyłącze sieci cieplnej 
- demontaż odcinka sieci cieplnej 
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✓ Roboty branży sanitarnej – instalacje sanitarne 
- instalacja wod.-kan. 
- instalacje grzewcze i ciepła technologicznego 
- węzeł cieplny: 

• węzeł podłączeniowy 
• kompaktowy węzeł cieplny 
• urządzenia poza kompaktowym węzłem cieplnym 
• prefabrykacja węzła i próba ciśnieniowa 
• instalacja elektryczna 

- instalacja wentylacji 
- instalacje sanitarne łącznika: 

• instalacja centralnego ogrzewania 
• wentylacja 

- układ solarny 
 

✓ Roboty branży elektrycznej – instalacje elektryczne hali sportowej wg projektu 
gotowego 
- tablice i rozdzielnie - HALA 
- okablowanie elektryczne - HALA 
- oprawy oświetleniowe - HALA 
- instalacja oddymiania - HALA 
- instalacja odgromowa i uziemiająca - HALA 
- pomiary - HALA 
 

✓ Roboty branży elektrycznej– instalacje elektryczne łącznika i hali sportowej 
wg projektu adaptacji 
- tablice i rozdzielnie 

• adaptacja tablicy elektrycznej TG - HALA 
• tablica elektryczna TŁ – ŁĄCZNIK 

- trasy kablowe HALI I ŁĄCZNIKA 
• trasy kablowe - parter 
• trasy kablowe – piętro 

- wewnętrzne linie zasilające ŁĄCZNIKA  
- pożarowy wyłącznik prądu łącznika 
- instalacje 230/400V ŁĄCZNIKA 

• okablowanie 230/400V 
• gniazda - montaż i podłączenie gniazd 
• oświetlenie - montaż i podłączenie osprzętu 
• oświetlenie - montaż i podłączenie opraw oświetleniowych 

- instalacja odgromowa i uziemiająca ŁĄCZNIKA 
- instalacja monitoringu HALI i ŁĄCZNIKA 
- instalacja systemu sygnalizacji włamania HALI i ŁĄCZNIKA 
- instalacja sieci komputerowej HALI i ŁĄCZNIKA 
- instalacja nagłośnienia HALI 
- linia kablowa przyłącza HALI 
- oświetlenie zewnętrzne terenu: 

• linie kablowe oświetleniowe 
• słupy oświetleniowe 

- pomiary 
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✓ Wyposażenie sportowe 

- Hala sportowa – boiska, trybuny i zaplecze 
- Hala sportowa - siłownia 
- Łącznik - strzelnica 
 

✓ Inne roboty, prace, czynności i obowiązki wynikające z projektu 
Umowy/Istotnych Postanowień Umowy, których koszt Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić w cenie ofertowej. 
 

4) Wspólny Słownik Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane  
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
45233140-2 Roboty drogowe 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
37400000-2  Artykuły i sprzęt sportowy 

 
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego 

w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ 
a) przedmiary robót, 

b) dokumentacja projektowa, 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)  

i szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), 

d) specyfikacja wyposażenia, 

e) Istotne Postanowienia Umowy  

 
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. 
 
Uwagi: 
✓ Obiekt obsługiwany będzie przez węzeł cieplny C.O.C.T.C.W.U., współpracujący z 

kolektorami solarnymi. Węzeł podłączony jest do sieci cieplnej. Nie ma kotłowni 
gazowej. 
 

✓ Zgodnie z dokumentacją projektową, rzut piętra 1:50 projekt gotowy hali sportowej 
w pom. 101 (trybuny) przewidziana jest wykładzina dywanowa ale: 
Zamawiający oczekuje wykonania w pom. 101 nawierzchni z wykładziny 
sportowej, rolowanej PCV o minimalnej gr. 2,1mm montowanej bezpośrednio 
do podłoży - zgodnie z opisem pozycji nr 142 przedmiaru robót: plik „1. PR - roboty 
budowlane Hala+ Łącznik (4)” 
 

✓ Określony w dokumentacji projektowej dla podłogi sportowej wskaźnik IPI (Impact 
Protection Index) jest pożądany lecz niewymagany. 
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✓ Wykonawca powinien skalkulować samodzielnie i uwzględnić w cenach 
jednostkowych pozycji na wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacja 
sanitarnej, kanalizacja deszczowej i sieć cieplnej zawartych w zamieszczonym 
przedmiarze robót plik „6. PR - przyłącza W+KS+KD+SC” koszty wywozu w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę i opłaty za składowanie nadmiaru urobku 

 
✓ W dokumentacji projektowej oznaczone zostały drzewa do wycinki – kolidujące z 

budową. Zamawiający dokonał już wycinki tych drzew. Przedmiot zamówienia 
obejmuje karpowanie po wycince – zgodnie z przedmiarem robót.  

 
6) Gwarancja i rękojmia 
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy – określony jako 
kryterium oceny ofert (min. okres gwarancji wynosi 36 miesięcy). 
 
7) Rodzaj wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia 
Kosztorysowe 
 
8) Obowiązki Wykonawcy 
Zgodnie z postanowieniami IPU/projektu Umowy 
 
9) Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 
Zgodnie z postanowieniami IPU/projektu Umowy 
 
10) Warunki rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
Zgodnie z postanowieniami IPU/projektu Umowy 
 

 
2. Rozwiązania równoważne 
 
1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.). 
2) Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla 
Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i 
wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji 
technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu 
zamówienia. 
3) Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń 
równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
4) Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją 
definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty 
podane przykładowo. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz 
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
5) Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca 
może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże 
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wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość 
funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa 
użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
6) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 
101 ustawy Pzp Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy 
 

Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
 
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

• roboty branży konstrukcyjno-budowlanej,  
• roboty branży sanitarnej,  
• roboty branży elektrycznej. 

 
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: 
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi listę osób 
obecnych na budowie w danym dniu wraz z oświadczeniem, że osoby te są 
zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 
 
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób: 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę listy osób  w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczaniem kar 
umownych w wysokości określonej w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp 
 
Nie dotyczy. 
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 
Przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, 
usług lub robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia dot. posadzki sali sportowej. Wykonawca do oferty przetargowej przedłoży 
Zamawiającemu zestaw dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych 
warunków (określonych w dokumentacji projektowej) dla oferowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań materiałowych w zakresie posadzki sali sportowej (wykładziny) 
tj.: 
• Atest higieniczny 
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• Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny 
minimum na poziomie P1) 

• Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni wystawioną na Wykonawcę 
• Certyfikat przynajmniej dwóch z niżej podanych międzynarodowych związków 

sportowych: 
- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej 
- Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej 
- Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej 
- Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej 

• Karta techniczna z potwierdzeniem parametrów wykładziny sportowej zgodnie z 
wytycznymi dokumentacji projektowej. Wskaźnik IPI (Impact Protection Index) jest 
pożądany lecz niewymagany. 

• Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: 
- Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904 
- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1 

 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 
597 dni od dnia zawarcia umowy/udzielenia zamówienia.  
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Warunek ten Zamawiający  uzna za spełniony, gdy 

a) Wykonawca, w celu bieżącego finansowania robot, posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł - 

udokumentowane w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; Jeżeli wartość środków finansowych lub zdolności 
kredytowej została określona z walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie 
średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania 
dokumentu, jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu. 

b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż ofertowa kwota 
wynagrodzenia brutto 
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c) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a  jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w każdym roku prowadzenia działalności, 
roczne przychody w  wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł 

 
UWAGA:  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
korzystania z zasobów podmiotów trzecich w przypadkach określonych w pkt. a-c jeden z 
wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie w 
całości.  
Nie sumuje się sytuacji finansowej i ekonomicznej.   
 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co 
najmniej: 
 

• trzy roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego o 
charakterze sportowym tj. hala /sala sportowa lub widowiskowo-sportowa z 
instalacjami i przyłączami, w tym: 
dwie roboty, o minimalnej kubaturze 17.000,00 m3 i  jedna robota o minimalnej 
kubaturze 14.000,00 m3, przy czym co najmniej jedną z w/w robót o wartości co 
najmniej 8.000.000,00 zł brutto, w zakres której wchodziło wykonanie trybun 
oraz podłogi sportowej legarowanej z wykładziną z tworzywa sztucznego. 
 

UWAGA:  
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których 
mowa w niniejszym punkcie zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden 
z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 
samodzielnie w całości. Nie sumuje się wykonanych robót budowlanych i usług 
(doświadczenia zawodowego),  

• w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca 
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane wspólnie 
z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający 
wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie 
uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych i  usług.  

• w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane były 
realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę 
w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót 
budowlanych i  usług.  

              b) Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami : 
• jedna osoba – Kierownik Budowy  - posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez 
ograniczeń oraz nie mniej  niż 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika budowy/robót, w tym doświadczenie na stanowisku kierownika 
budowy w realizacji:  
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- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu 
kubaturowego o charakterze sportowym  tj. hala/ sala sportowa o minimalnej 
kubaturze 17.000,00 m3.  

• jedna osoba – kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń oraz nie mniej niż 10-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. 
specjalności; 

• jedna osoba – kierownik robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń oraz nie mniej niż 10-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. 
specjalności; 

• jedna osoba – kierownik robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez 
ograniczeń oraz nie mniej niż 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 
robotami budowlanymi w ww. specjalności; 

• jedna osoba – kierownik robót branży drogowej, posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: 
drogowej. 

 
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę wielu funkcji nawet w przypadku 
posiadania uprawnień w kilku specjalnościach. 
 
W/w osoby muszą posiadać: 

•  ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa upoważniające do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia; 

• aktualne zaświadczenie o przynależności właściwej Izby Samorządu Zawodowego  
(Izby Inżynierów Budownictwa). 

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 2020r. poz.220).  
 
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, 4 i 7 
ustawy Pzp. 
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9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca dołącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną 
na podstawie przedmiarów robót oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w 
rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 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. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 

- 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 którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 
lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 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, 
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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. 

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. 

6. Do oferty wykonawca załącza również:  

a) 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 powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
• 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 
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reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) Kosztorys oraz wykaz wskaźników cenotwórczych, na podstawie których 
opracowany został Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 
 

Wymagana forma: 
Kosztorys oraz wykaz wskaźników cenotwórczych 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. 
 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
• 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 osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
e) Wadium 

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. 
 

f) Wykaz rozwiązań równoważnych – 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 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. 

g) 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, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 

1. Zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko w i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed jego 

złoz eniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatko w lub opłat – takz e 

dokumento w potwierdzających, z e przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłat tych nalez nos ci; 

2. Zas wiadczenia albo innego dokumentu włas ciwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  Społecznych lub włas ciwego oddziału 

regionalnego lub włas ciwej placo wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, z e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed jego złoz eniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zas wiadczeniem albo innym dokumentem – takz e dokumento w potwierdzających, 

z e przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatnos ci 

nalez nych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłat tych nalez nos ci; 

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
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sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 

1 pkt 4 i art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 

5. Oświadczenia 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; 

6. Wykazu 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; 

7. Wykazu 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.  

8. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł w okresie 

nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
9. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż ofertowa kwota 
wynagrodzenia brutto. 

10. Oświadczenia Wykonawca, że osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat 

obrotowych, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w każdym roku 

prowadzenia działalności, roczne przychody w wysokości nie mniejszej  

niż 10.000.000,00 zł. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
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Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 

terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 120.000,00 zł (słownie: sto 
dwadzieścia tysięcy złotych). 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w 

banku PBS w Wyszkowie numer rachunku 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020. 
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek 
bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu musi być „Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 
Wyszków” 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w 
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art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
ustawy Pzp. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

 
11. Sposób przygotowania ofert  
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi 
unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych 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 wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl). 

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 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.  

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 
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”. 

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. 

 
1

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

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

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 

8) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 
odrzuceniu. 

9) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

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. 

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 innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

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. 

13) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

15) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: 

a) .zip  
b) .7Z 

16) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 
uznane za złożone nieskutecznie. 

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


25 

 

17) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB. 

18) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 
plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym PAdES.  

19) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. 

20) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

21) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

22) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

23) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
24) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 
godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

25) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.   

26) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

27) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

28) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 
postępowaniu. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Określa się wynagrodzenie kosztorysowe. 
2. Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego 

metodą uproszczoną, obliczonego według dokumentacji projektowej, szczegółowych 
specyfikacji technicznych i przedmiarów robót. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w 
przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być 
iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. 
Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest załączona dokumentacja 
projektowa. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę w oparciu o w/w 
dokumentację oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót jest 
dokumentem obowiązkowym służącym do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez 
Wykonawcę. Podane w przedmiarze robót katalogi należy traktować jako materiał 
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pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejność pozycji i działów, 
które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom 
w kosztorysie ofertowym. 

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

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

5. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za 
prawidłowe wykonanie umowy.  

6. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty 
i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. W formularzu oferty wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia 

całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną 
zgodnie z powyższymi dyspozycjami. 

9. 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, dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 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 objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ.  
Informacja o wykonawcy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  
• w sprawach merytorycznych: Marek Markowski tel. 29 743 59 05-06 
• w sprawach proceduralnych:  Radosław Jabłoński tel. 29 743 59 14 lub 29 743 59 04 
 
                                  email:  starostwo@powiat-wyszkowski.pl  

 

mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl
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2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski   
 
3) 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 są w formie elektronicznej 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. 

1) 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. 

2) 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. 

3) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 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) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu 

TLS 1.3. 
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. 

4) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia    
publicznego: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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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.  

5) 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. 
6) 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 platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz. 10:00 
2) Sposób składania ofert: 

➔ za pośrednictwem Platformy 
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2022 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie 

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

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

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

 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni tj. do dnia 12 lutego 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: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena (koszt) 60% 

2. Gwarancja                                  40% 

 Razem 100% 

 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.   
 
I kryterium: Cena za wykonanie zadania – 60 % 
Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz cenowy.  
W tym celu Oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz ofertowy. 
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru: 

 
  Najniższa cena oferty 
Pc = --------------------------------------- x 100 x 60% 
  Cena badanej oferty 
 

II kryterium: Gwarancja – 40% 
Punktacja za „Gwarancję”. Ocena ofert będzie dokonana przez członków komisji i będzie 
przebiegała następująco: 
 

 
                      Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę 
              Pt =--------------------------------------------------------------- x 100 x 40% 
                   Maksymalny okres gwarancji (60 miesięcy) 
 
36 miesięcy – O pkt ;  
48 miesięcy – 20 pkt;  
60 miesięcy lub więcej – 40 pkt 
    
Uwaga! 
Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 
miesięcy.     
 
Oferta, która uzyska największą sumę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz zakres i rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia  

 
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia został określony przez 
Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ -IPU.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę istotnych 
postanowień umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 
będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia 
umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, 
a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 
okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na 
rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy 
okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe). 

5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 
Pzp. 

6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi za wady, o którym mowa w § 15 ust.3 umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego w banku PBS w Wyszkowie numer rachunku 15 
8931 0003 0000 9191 2022 0020   tytuł przelewu  „Budowa hali przy CEZiU 
„Kopernik” w Wyszkowie” 

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10)  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

11)  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
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12)  Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

13)  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 
z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do 
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny 
z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym 
mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na  30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli 
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy 
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

 
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. 
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 
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. 
 
8. Zmiany w umowie 
 
Zgodnie z § 20 IPU/projektu Umowy. 
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9. Wykaz załączników 
 

1) Formularz oferty  
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 
3) Wykaz osób 
4) Istotne postanowienia umowy (IPU)/projekt umowy+ klauzula RODO + Karta 

Gwarancyjna 
5) Wykaz robót budowlanych 
6) Oświadczenie o grupie kapitałowej 
7) Wskaźniki cenotwórcze do kosztorysowania robót 
8) Oświadczenie o aktualności informacji w art. 125 ust. 1 Pzp 
9) Oświadczenie o osiągniętym przychodzie 
10) Przedmiary robót 
11) Dokumentacja projektowa 
12) Specyfikacje - STWiOR i SST 
13) Specyfikacja wyposażenia sportowego 

 
 
 
 
 
 

   …………………………………………………………………….. 
Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej 
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