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Słubice, 31 sierpnia 2021 r. 

Specyfikacja warunków zamówienia 

Nazwa zamówienia:  

Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodległości w Słubicach. 

Sygnatura sprawy: ZP.271.23.2021.PG 

Kod CPV - 45112723-9, 45112711-2, 45112710-5, 37535200-9.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gmina Słubice 

ul. Akademicka 1; 

69-100 Słubice 

e-mail: przetargi@slubice.pl 

www.slubice.pl lub bip.slubice.pl 

tel.: 95 737 20 00 lub 95 737 20 07 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Matela; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings
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konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d )prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

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

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej 

dalej p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

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

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli 

środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie parku miejskiego przy Al. Niepodległości w 

miejscowości Słubice, woj. lubuskie, (dz. nr 729/223), na które składa się: budowa ciągów pieszych, 

posadowienie toalety publicznej wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego, montaż elementów 

małej architektury, urządzeń zabawowych na place zabaw, budowa instalacji oświetlenia terenu i 

monitoringu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dla obiektów sportowych oraz nawierzchni 

syntetycznych dla urządzeń zabawowych. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową realizację 

zamierzenia budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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1. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w projekcie budowlano- wykonawczym, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych, specyfikacji urządzeń zabawowych i 
sportowych, projekcie wykonawczym przyłączy, koncepcji monitoringu wizyjnego, przedmiarach 
robót, opisie przedmiotu zamówienia  i obejmuje: 

a) prace rozbiórkowe i przygotowanie terenu: rozbiórka nawierzchni boiska, rozbiórka i utylizacja 
istniejących krawężników lub innych niezinwentaryzowanych obiektów i urządzeń budowlanych, 
demontaż wraz z usunięciem fundamentów i ponowny montaż istniejących urządzeń 
zabawowych oraz obiektów małej architektury w  nowych lokalizacjach na terenie gminy,  

b) usunięcie istniejącego oświetlenia stanowiącego własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na 
warunkach właściciela sieci, 

c) frezowanie pni drzew, przewidzianych do wycinki (drzewa stanowiące kolizję z projektowanym 
torem dla rolkarzy zostały już wycięte, a pnie zostały już wstępnie zfrezowane), 

d) pocięcie pni drzew leżących na terenie parku w miejscu przeznaczonym pod budowę toru 
rolkowego i wywiezienie i rozładunek na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, ul. 
Słowackiego, 

e) budowa dojazdu do terenu tłoczni ścieków od strony wschodniej oraz remont istniejącego 
dojazdu od strony północnej , 

f) budowa ciągów pieszych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej w 
kolorze żwir szary, 

g) oznakowanie pionowe i poziome dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na 
istniejącym parkingu przy ul. Aleja Niepodległości, 

h) budowa nawierzchni bezpiecznej pod place zabaw dla dzieci i strefę fitness z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej - wylewanej nawierzchni poliuretanowej, składającej się z dwóch warstw : 
SBR i EPDM. Granulat EPDM i SBR frakcji 1-4mm, z górną warstwą EPDM o minimalnej 
grubości 1 cm, w kolorze zielonym. Minimalna grubości nawierzchni (określona przez 
producenta nawierzchni) uzależniona jest od wysokości swobodnego upadku (HIC) dla 
poszczególnych urządzeń, w związku z powyższym należy przewidzieć konieczność 
korytowania terenu pod nawierzchnię syntetyczną na głębokość większą niż przyjęto w 
dokumentacji projektowej, tak by wierzchnia warstwa nawierzchni w całej strefie była jednolita i 
bez uskoków. Nawierzchnia musi posiadać certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 
1177:2019 oraz atest  PZH, 

i) budowa nawierzchni bitumicznej pod ścieżkę dla rolkarzy, 
j) budowa pergoli o konstrukcji stalowej, 
k) dostawa i montaż toalety publicznej przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, wykonanej jako monolityczny samonośny moduł betonowo-kompozytowy, o 
ścianach zewnętrznych obłożonych płytami z naturalnego kamienia granitowego, podłoga 
wykończona płytami gresowymi, 

l) budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do toalety publicznej,  
m) budowa linii kablowej zasilającej oświetlenie i toaletę publiczną, 
n) budowa instalacji monitoringu (linia kablowa monitoringu prowadzona w jednym wykopie z linią 

kablową zasilającą oświetlenie parku), 
o) dostawa i montaż słupów i opraw oświetleniowych,  
p) dostawa i montaż elementów małej architektury, 
q) budowa ogrodzenia panelowego placu zabaw w części C, przeznaczonego do stosowania w 

miejscach publicznych typu plac zabaw,  o wysokiej  sztywności i odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. Minimalne wymagania materiałowe: słupki wykonane z profili stalowych o 
przekroju: 60x40x2 mm, przęsła wykonane z prętów pionowy o średnicy 10 mm, giętych w 
kształcie litery U, wraz z elementami dekoracyjnymi tworzącymi wizerunek słonia, oraz dwóch 
profili poprzecznych o przekroju 30x20 mm. Furtki wykonane z profili stalowych o przekroju: 
40x20x2 mm, wypełnione panelem, słupki stalowe o przekroju 60x60x2 mm. Materiał: stal 
ocynkowana i malowana proszkowo  (4 kolory). 

r) dostawa i montaż urządzeń zabawowych zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 1176:2019 i 
urządzeń siłowni zewnętrznej, zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 16630:2015. Na 
potwierdzenie zgodności urządzeń z normą Wykonawca przedłoży certyfikaty, 

s) nasadzenia zieleni niskiej izolacyjnej. 
 

2. Zamawiający odstępuje od realizacji następujących elementów zagospodarowania przewidzianych 
w projekcie budowlano-wykonawczym:  
a) wycinka drzew uschniętych i kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem parku,  
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b) budowa 24 miejsc postojowych,  
c) rozbudowa istniejącego dojazdu do miejsc postojowych polegająca na remoncie i poszerzeniu 

istniejącej nawierzchni utwardzonej, 
d) budowa boiska do gry w koszykówkę, 
e) budowa ogrodzenia systemowego panelowego H=2m (poz. 96 przedmiaru robót), 
f) dostawa i montaż pumptracku modułowego wraz z budową nawierzchni bitumicznej pod 

pumptrack, 
g) dostawa i montaż urządzeń street workout (nr 50 i 51) wraz z budową nawierzchni syntetycznej 

pod wskazane urządzenia, 
h) zmniejszenie ilości słupów i opraw oświetleniowych o wys. 5m – pomniejszenie o 4 kpl. 

zaprojektowane przy urządzeniach streetworkout, 
i) zmniejszenie ilości słupów i opraw oświetleniowych o wys. 9 m – pomniejszenie o 6 kpl. 

zaprojektowanych przy boisku do koszykówki i pumptracku. 
 

3. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a 
drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się składowania 
materiałów, przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w 
bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy wykonywać ręcznie nie powodując uszkodzeń systemu 
korzeniowego. W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego należy go zabezpieczyć przed 
przesychaniem.  

4. Materiały/produkty, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny 
spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być 
fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, w tym 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym dla przedmiotu zamówienia, wynikającym z 
przyjętych norm branżowych dla danych urządzeń zabawowych lub małej architektury oraz 
powinny mieć przeznaczenie do użytku publicznego. 

5. Wszystkie urządzenia sportowe i zabawowe zainstalowane na terenie objętym niniejszym 
opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1176:2019, PN-EN 16630:2015 , PN-EN 
1177:2019).  Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty 
techniczne, certyfikaty/deklaracje zgodności na urządzenia zabawowe. Uwaga – w przypadku 
rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga złożenia ich wraz z ofertą (patrz rozdział X SWZ). 
Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub 
rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania 
certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. 

6. Zamawiający informuje, że zaproponowane w dokumentacji materiały do realizacji zamówienia, ich 
typy i nazwy stanowią jedynie przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez 
inne, o parametrach co najmniej równych, określonych w dokumentacji budowlano-wykonawczej, 
co oznacza iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ciężar udowodnienia, że 
materiał (wyrób), urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez 
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

7. W przypadku oferowania urządzeń zabawowych równoważnych w stosunku do przedstawionych 
w specyfikacji urządzeń zabawowych i sportowych, muszą one być równoważne, tzn. nie gorsze z 
opisanymi w dokumentacji projektowej pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (liczba elementów składowych w poszczególnych urządzeniach 
nie może być mniejsza niż w przykładowych rozwiązaniach projektowych, dopuszcza się 
-3% do +5% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiarów urządzeń 
zabawowych (SxDxW) z zachowaniem natomiast wysokości upadkowej urządzeń 
zgodnej z projektem), przy czym oferowane elementy nie mogą powodować zmian 
obrysu poszczególnych stref ogólnych (strefy A do E), 

b) charakterystyki materiałowej (jakość tworzywa), 
c) parametrów technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.). 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu ofertowym o zaoferowaniu 
urządzeń równoważnych. W przypadku oferowania urządzeń zabawowych równoważnych do 
zaprojektowanych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) „WYKAZ RÓWNOWAŻNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH", stanowiący załącznik nr 5 
do SWZ, ze wskazaniem zaproponowanych urządzeń równoważnych. „WYKAZ 
RÓWNOWAŻNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH" jest wiążący dla Wykonawcy na 
etapie prowadzenia robót, a jego zmiana na etapie realizacji przedmiotu umowy możliwa 
będzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych odmiennymi 
warunkami terenowymi, niż założone w dokumentacji projektowej (konieczność 
zachowania stref bezpiecznych urządzeń) i możliwa będzie wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

b) Karty techniczne opisujące parametry techniczno-jakościowe, dotyczące 
zaproponowanych urządzeń równoważnych (lub inne dokumenty pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że oferowane produkty są równoważne). Karty techniczne 
muszą zawierać w szczególności: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, 
materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności 
zaoferowanych poszczególnych urządzeń równoważnych - aby Zamawiający mógł ocenić 
równoważność tych produktów. 

c) Certyfikaty/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie wymagań obowiązujących 
norm z grupy PN-EN 1176:2019, PN-EN 16630:2015 

9. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej, składającej się na opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wymaga załączenia 
do oferty załącznika nr 5 do SWZ oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w pkt. 8 opisu 
przedmiotu zamówienia.  

10. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia na własny 
koszt przeprowadzenia inspekcji placu zabaw przez niezależną, akredytowaną jednostkę, która 
dokona zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z obowiązującymi normami w zakresie 
urządzeń zabawowych i nawierzchni syntetycznej. Wykonawca przedłoży sprawozdanie oraz 
certyfikat/świadectwo z przeprowadzonej inspekcji. 

11. Zamówienie nie jest podzielone na części. Jest to zamówienie o wartości zamówienia poniżej 
progów „unijnych”. Warunki postępowania jak i opis przedmiotu zamówienia nie utrudniają 

możliwości brania udziału małym i średnim przedsiębiorcom. 

V. WIZJA LOKALNA  

Zamawiający nie wymaga wykonania wizji lokalnej.  

VI. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od podpisania umowy. Termin jest również jednym 

z kryteriów oceny ofert. 
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2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów : 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej : 

2.4.1. Wykonawca wykonał (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie zrealizował z należytą starannością 1 robotę budowlaną o łącznej wartości minimum 

2 000 000 zł brutto, polegającą na budowie placu zabaw / terenu rekreacyjnego obejmującego 

montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 

2.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą 

(osobami) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, jako kierownik budowy, w specjalności: 

• konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy),  

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót sanitarnych), 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (kierownik robót elektroenergetycznych). 

• inżynieryjnej drogowej (kierownik  robót drogowych ). 

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

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.  ; 

2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia w myśl art. 109 P.Z.P. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
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X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE I 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – zgodnie z Załącznikiem SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie zamierza wzywać wykonawców do złożenia  podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, w celu potwierdzenia zgodności 

oferowanych równoważnych urządzeń zabawowych z wymaganiami i cechami określonymi w SWZ z 

załącznikami Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć przedmiotowe środki dowodowe: 

a) „WYKAZ RÓWNOWAŻNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH", stanowiący załącznik nr 5 do 

SWZ, ze wskazaniem zaproponowanych urządzeń równoważnych. „WYKAZ RÓWNOWAŻNYCH 

URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH" jest wiążący dla Wykonawcy na etapie prowadzenia robót, a jego zmiana 

na etapie realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

spowodowanych odmiennymi warunkami terenowymi, niż założone w dokumentacji projektowej 

(konieczność zachowania stref bezpiecznych urządzeń) i możliwa będzie wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

b) Karty techniczne opisujące parametry techniczno-jakościowe, dotyczące zaproponowanych 

urządzeń równoważnych (lub inne dokumenty pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że oferowane 

produkty są równoważne). Karty techniczne muszą zawierać w szczególności: wizualizację produktu, 

parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności 

zaoferowanych poszczególnych urządzeń równoważnych - aby Zamawiający mógł ocenić 

równoważność tych produktów. 

c) Certyfikaty/deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie wymagań obowiązujących norm z 

grupy PN-EN 1176:2019, PN-EN 16630:2015 

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z OFERTĄ lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą 

zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.  

Uzupełnione dokumenty nie mogą jednak prowadzić do zmiany treści oferty a tym samym do zmiany 

zaoferowanego produktu bądź sposobu wykonania robót budowlanych. 

Uwaga – w przypadku zaoferowania rozwiązań zgodnych z załączonym projektem Zamawiający nie 

wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych ani wykazu równoważnych urządzeń 

zabawowych. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

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

konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji 

którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

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

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

spełnia warunki udziału w postępowaniu . 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby . 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

X SWZ . 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNEJ / KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty.  

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

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

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

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

- Paweł Grudzień w zakresie spraw formalnych, 

- Wioleta Nowak w zakresie spraw merytorycznych. 

2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings. 

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. 

4) 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. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego 

Wykonawcy powinni posługiwać się numerem sprawy przedmiotowego postępowania.  

5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

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

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

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

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

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

UTF8, 

https://platformazakupowa.pl/
SWZ%20do%20formatowania.docx
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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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. 

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

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

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

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

8) 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. 

9) 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 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ 

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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 

może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu  (opcja 

rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 

2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

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: 

a) sporządzona być na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

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

platformazakupowa.pl, 

https://platformazakupowa.pl/
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione; 

d) zawierać oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

e) zawierać zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

f) zawierać dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy); 

g) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  (jeżeli 

dotyczy) 

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 XAdES. 

6) Zgodnie z art. 8 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). Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zalecenia dodatkowe: 

https://platformazakupowa.pl/
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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”. 

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

wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych, które  NIE występują w rozporządzeniu są: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) 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. 

5) 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.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

7) 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.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

11) 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. 

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

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

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. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
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2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowo-

wykonawcza wraz z załącznikami i opis przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności 

(sprzeczności) zapisów poszczególnych dokumentów wymagania określone choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

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

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

W ofercie, o której mowa w ust. 1, 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. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25 000 zł. 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

4.  Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku: 

BS Rzepin Oddział w Słubicach 

numer  37 8371 0009 0009 5514 2000 0060     
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z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 

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

Zamawiającego. 

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

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

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie Pzp.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

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

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:         

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

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

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

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

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

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 19 października 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings 

 na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20 września 2021 r. do godziny 11:00. 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

http://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/pawel.grudzien/Documents/Zamówienia%20publiczne/Przetargi%202021/ZP.271.1.2021.PG-inspektor%20nadzoru/SWZ%20do%20formatowania.docx
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4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zalecamy stosowanie podpisu na 

każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 

opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

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

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 20 września 2021 r. o godzinie 11:15. 

2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

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

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia 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 albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 

6.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których 

mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 

jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia 

za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

A. cena brutto oferty – 60%  

B. okres gwarancji – 30% 

C. termin wykonania - 10% 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 

zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 

3. W kryterium „cena brutto oferty” punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru (w którym 

najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): 

Pi  = 60 * (Cmin / Ci) 

gdzie: 

i – numer oferty; 

Cmin  – cena brutto najtańszej oferty; 

Ci – cena brutto badanej oferty; 

Pi – liczba punktów przyznanych ofercie 

4. W kryterium „okres gwarancji” ocena polega na przyznaniu punktów według poniższych zasad. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 30.  

Zamawiający wymaga min 36 miesięcy gwarancji. 

- okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt. 

- okres udzielonej gwarancji 48 miesięcy – 15 pkt.  

- okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy – 30 pkt. 

5. W kryterium „termin wykonania” ocena polega na przyznaniu punktów według poniższych zasad. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10. 

- termin wykonania 8 miesięcy  - 10 pkt. 

- termin wykonania 9 miesięcy  - 5 pkt. 

- termin wykonania 10 miesięcy  - 0 pkt. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 

trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

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

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

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

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 

r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia zostały zawarte we wzorze umowy, która jest 

załącznikiem do SWZ. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 

MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym załącznik do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

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

konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

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

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 Wzór umowy  
Załącznik nr 5 Wykaz równoważnych urządzeń zabawowych 
Załącznik nr 6 Projekt  

Zatwierdzam: 
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