
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) na zadanie pn.: 

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem

1.1.1.1.1.1.



 I. Nazwa i adres Zamawiającego.  
Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 530 6006
e-mail: zamowienia.publiczne@um.starograd.pl
strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

 II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści   SWZ   
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o   udzielenie   
zamówienia.
Zmiany i  wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  internetowej:
www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

 III. Tryb udzielenia zamówienia.  
 1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), dalej
„Ustawy” lub „ustawy pzp”. 

 2. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym  z  możliwością  przeprowadzenia
negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Ustawy.

 3. Do negocjacji zostaną zaproszeni wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
 4. Zamawiający  ograniczy  liczbę  wykonawców,  których  zaprosi  do  negocjacji  ofert  do  5  z

zastrzeżeniem ust.  5.  W przypadku mniejszej  liczby ofert  Zamawiający zaprosi  do negocjacji
wszystkich wykonawców.

 5. W  celu  ograniczenia  liczby  wykonawców  zamawiający  przyjmie  kryterium  najniższej  ceny.
Zaproszenie  zostanie  skierowane  do  wykonawców,  którzy  w  rankingu  opracowanym  na
podstawie  powyższego  kryterium  zajmą  miejsca  od  1  do 5.  Jeśli  na  pozycji  5  zostanie
sklasyfikowanych  dwóch  lub  więcej  wykonawców,  zamawiający  również  tych  wykonawców
zaprosi do negocjacji.

 6. W  przypadku  skorzystania  przez  Zamawiającego  z  możliwości  negocjowania  treści  ofert,
negocjacje  dotyczyć  będą  wyłącznie  tych  elementów  treści  ofert,  które  podlegają  ocenie  w
ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich kryteriów oceny ofert. 

 IV. Podział zamówienia na części.  
 1. Zamawiający  nie  dokonuje  podziału  zamówienia  na  części.  Tym  samym  Zamawiający  nie

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
 2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej

niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam
podmiot  występuje w dwóch lub więcej  ofertach składanych wspólnie  lub jest  samodzielnym
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. 

 V. Podwykonawcy  
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących
zamówienia na roboty budowlane. 

 2. Wykonawca  jest  zobowiązany  wskazać  w  formularzu  ofertowym  części  zamówienia  których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców,
o ile są już znane. 
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 VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 1. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  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. 

 2. Warunek  dotyczący  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub
zawodowej (o ile został  sformułowany), o którym mowa w art.  112 ust.  2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie  spełniony,  jeżeli  co  najmniej  jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie  zamówienia  posiada  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane. 

 3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia  mogą  polegać  na  zdolnościach  tych  z  wykonawców,  którzy  wykonają  roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 4. W przypadku, o którym mowa w ust.  2 i  3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia  dołączają  odpowiednio  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

 VII. Udostępnienie zasobów  
 1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na

zasadach  opisanych  w  art.  118-123  Ustawy,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów  udostępniających  zasoby,
niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących go z  nimi  stosunków prawnych.  Podmiot  na
zasoby,  którego wykonawca powołuje  się  w celu  wykazania  spełnienia  warunków udziału  w
postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 

 2. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających
zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają  roboty  budowlane,  do  realizacji  których  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. Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  o  którym mowa w  ust.  3,  potwierdza,  że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 
 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału  w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą. 

 5. Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające  zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
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rozdziale  XXVIII SWZ,  a  także  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę  poniesioną  przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 VIII.Oferty wariantowe.  
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

Ustawy tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

 2. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. 
oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

 IX. Z  amówienia  , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy  
 1. Zamawiający  przewiduje  udzielanie  zamówienia  na  podstawie  art.  214  ust.  1  pkt  7  Ustawy,

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 500.000,00 zł. 
 2. Zakres zamówienia podobnego obejmuje: 

 1) roboty budowlane, 
 2) montażowe,  
 3) wykonanie chodników, parkingów, 
 4) wykonanie odwodnienia, oświetlenia, 
 5) wykonanie urządzeń zabawowych, małej architektury, wyposażenie budynku;
 6) zagospodarowanie terenu, zagospodarowanie ternu zielonego, rekreacyjnego. 

 
 X. Rozwiązania równoważne.  
 1. Jeżeli  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazał  znaki  towarowe,  patenty  lub

pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez  konkretnego  wykonawcę,  dopuszcza  się  zaoferowanie  rozwiązań  równoważnych
opisanym,  pod  warunkiem  zachowania  przez  nie  takich  samych  minimalnych  parametrów
technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

 2. 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 wraz z jego
opisem lub normami. 

 3. W  przypadku,  gdy  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  znajdą  się  odniesienia  do  norm,  ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. 

 XI. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)  
 1. Główny kod cpv: 45000000-7.
 2. Dodatkowe kody cpv: 45231300-8, 45330000-9, 45310000-3.

 XII. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami  
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 1) w zakresie proceduralnym:
Jarosław Mikołajski, tel. 58 530-6057

 2) w zakresie merytorycznym:
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Anna Prądzińska, tel. 58 530-6066

 XIII.Termin związania ofertą.  
 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 marca 2021

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

oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłożenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres,nie dłuższy niż 30 dni. 

 3. Przedłożenie  terminu  związania  oferta,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  wymaga  złożenia  przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
oferta.

 XIV.Opis przedmiotu zamówienia.  
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie letnich 

basenów miejskich wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 3/45 obręb 18 w Starogardzie
Gdańskim realizowanych na podstawie:
 1) projektu techniczno-wykonawczego,
 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentami zamówienia;
 3) STWIORu.

 2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi  przepisami  prawa,  pozostałymi  dokumentami  umownymi,  zasadami  sztuki
budowlanej,  bezpieczeństwa  budowy  oraz  przyszłej  eksploatacji,  przy  zachowaniu  wysokiej
jakości  zastosowanych  materiałów  i  rozwiązań  oraz  w  sposób  zapewniający  przyszłe
bezawaryjne  i  ekonomiczne  użytkowanie  powstałej  infrastruktury  zgodnie  z  jej  planowanym
przeznaczeniem, zapewnienie uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w ramach
zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek,
które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 XV. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia.   
 1. Termin wykonania: 105 dni od dnia podpisania umowy, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie.
 2. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności.
 3. Zamawiający  wymaga  udzielenia  gwarancji  i  rękojmi  na  okres  min.  60  miesięcy,  max.  72

miesiące.
 4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 XVI. Wizja lokalna  
 1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji  lokalnej lub

sprawdzenia dokumentacji dostępnej na miejscu u Zamawiającego. 
 2. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u

Zamawiającego  należy  kontaktować  się  z  osobami  wyznaczonymi  do  komunikowania  się  z
wykonawcami. 

 XVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  
umowy o pracę

 1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  wskazane  przez
zamawiającego czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. -
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Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1040,  1043  i  1495)  obejmują  następujące  rodzaje
czynności1: 
 1) roboty ziemne,
 2) konstrukcyjne,
 3) malarskie,
 4) brukarskie,
 5) hydrauliczne,
 6) elektryczne,
 7) zagospodarowanie terenu

 2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
 1) żądania  oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów i

dokonywania ich oceny;
 2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

Wymogów;
 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 3. W trakcie  realizacji  zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wskazane poniżej  dowody  w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności  w trakcie  realizacji
zamówienia:

 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 2)  oświadczenia  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie

umowy o pracę,
 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 4) innych dokumentów
-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na
podstawie  umowy o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko zatrudnionego  pracownika,  datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcje  określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  żądanych przez Zamawiającego
dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

 XVIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1) nie podlegają wykluczeniu,
 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone: 

 2. Na podstawie art. 112 Ustawy, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1  Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane. 
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 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie; 

 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest  posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej
wykonawców warunek można spełnić łącznie.

 4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie przynajmniej  dwie  roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu przeznaczonego do
aktywności sportowej i rekreacyjnej takie jak hale sportowe, sale gimnastyczne,
stadiony, skateparki, korty tenisowe, pola golfowe, baseny, pływalnie, przystanie
wodne,  place  zabaw,  siłownie  zewnętrzne,  parki  lub  deptaki  –  wraz  z
zagospodarowaniem  terenu,  za  minimum  1.500.000,00  zł  brutto  łącznie  dwie
roboty, w tym minimum jedną robotę za kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto.
Zgodnie  z  definicją  wynikającą  z  Prawa  budowlanego  Zamawiający  pod  pojęciem
budowy rozumie również odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z
Wykonawców. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone
będą w innej  walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według
średniego  kursu  Narodowego  Banku  Polskiego  na  dzień,  w  którym  opublikowano
ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. 

b) skieruje do realizacji zamówienia: 
━ kierownik budowy, który:

• posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne
uprawnienia,  które zostały  wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących
przepisów  lub  zagraniczne  uprawnienia  uznane  w  zakresie  i  na  zasadach
określonych  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015r.  o  zasadach  uznawania
kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); 

• posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2
zadaniach inwestycyjnych za łączną kwotę min. 500 000 zł każda, w zakresie
budowy lub przebudowy  obiektu budowlanego;

━ kierownik  robót  branży  sanitarnej,  która  posiada  uprawnienia  do  kierowania
robotami  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
wodociągowych,  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne
uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów  lub  zagraniczne  uprawnienia  uznane  w  zakresie  i  na  zasadach
określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej  (Dz.  U.  z
2016r., poz. 65);
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━ kierownik  robót  branży  elektroenergetycznej,  który  posiada  uprawnienia  w
specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65);

━ kierownik robót w specjalności drogowej, który posiada uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów  lub  zagraniczne  uprawnienia  uznane  w  zakresie  i  na  zasadach
określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej  (Dz.  U.  z
2016r., poz. 65)

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 1) w art. 108 ust. 1 Ustawy;
 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 Ustawy., tj.:

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

b) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami
zarządza  likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność
gospodarcza  jest  zawieszona  albo  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.

 XIX. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe   oraz inne oświadczenia i  
dokumenty  .  

 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;

 3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  środków
dowodowych2,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 1) zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1

2  Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  art.  7  pkt  17  p.z.p.  przez  podmiotowe  środki  dowodowe  należy  rozumieć  środki  służące
potwierdzeniu  braku podstaw wykluczenia,  spełniania  warunków udziału w postępowaniu lub  kryteriów selekcji,  z  wyjątkiem
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
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ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
złożenia  dokumentów  potwierdzających,  że  odpowiednio  przed  upływem  terminu
składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  albo  przed  upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w  sprawie  spłat  tych
należności;

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

 3) odpis  lub  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i
Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 4) informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

 5) 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;

 6) 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;

 6. Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, składa dokument lub dokumenty
wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
 1) nie  naruszył  obowiązków  dotyczących  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub  sąd,  nie  zawarł  układu  z  wierzycielami,  jego  działalność  gospodarcza  nie  jest
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zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

 7. Dokumenty,  o których mowa w ust.  5 pkt  1-3 powinny być wystawione nie wcześniej  niż 3
miesiące przed ich złożeniem.

 8. Jeżeli  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,  o których mowa w ust.  5 pkt  1-3,  lub gdy dokumenty  te  nie  odnoszą się  do
wszystkich przypadków, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym  lub  administracyjnym,  notariuszem,  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego,  właściwym ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy.
Zapisy ust. 6 stosuje się.

 9. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

 XX. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów  .  

 1. Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim w formie  elektronicznej  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

 2. 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.

 3. 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.

 4. 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.

 5. 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.:
 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor

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

 3) zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa,  w  przypadku  Internet  Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
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 4) włączona obsługa JavaScript,
 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 6) Platformazakupowa.pl  działa  według  standardu  przyjętego  w  komunikacji  sieciowej  -

kodowanie UTF8,
 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

 6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 1) akceptuje  warunki  korzystania  z  platformazakupowa.pl określone  w  Regulaminie

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

 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
 7. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  oferty  w  sposób  niezgodny  z

Instrukcją  korzystania  z  platformazakupowa.pl,  w  szczególności  za  sytuację,  gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego  za  ofertę  handlową  i  nie  będzie  brana  pod  uwagę  w  przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

 8. 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

 XXI. Wyjaśnienia treści SWZ.  
 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. 

 3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.

 4. Przedłużenie terminu składania ofert,  o których mowa w ust.  3,  nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

 XXII.Wadium.  
 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35.000,00 zł.
 2. Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w  jednej  lub  kilku

formach wymienionych w art. 97 ust. 7 Ustawy, w zależności od wyboru Wykonawcy.
 3. 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,
 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty

wadium;
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 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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58

Ustawy), 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);

 4. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą
płynność  jak  wadium  wniesione  w  pieniądzu  –  dochodzenie  roszczenia  z  tytułu  wadium
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.

 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek
banku  83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 z tytułem przelewu „wadium – przetarg: Budowa
basenu odkrytego wraz z zapleczem.

 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 Ustawy zostanie odrzucona3.

 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.
 XXIII. Opis  sposobu  przygotowania  ofert  oraz  dokumentów  wymaganych  przez  

zamawiającego w SWZ   .  
 1. Oferta,  wniosek  oraz  przedmiotowe  środki  dowodowe  (jeżeli  były  wymagane)  składane

elektronicznie muszą zostać podpisane 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 być:
 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 2) złożona  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  tzn.  za  pośrednictwem

platformazakupowa.pl,
 3) 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”.

3  Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p. 
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 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 odrzucenie oferty.

 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. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkości pliku
to maksymalnie 500 MB.

 XXIV. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.  
 1. Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  umieścić  na  platformazakupowa.pl pod

adresem:  www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny
10:00.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 10:05.
 3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
 4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
 5. 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.

 6. 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.

 7. Szczegółowa  instrukcja  dla  Wykonawców  dotycząca  złożenia,  zmiany  i  wycofania  oferty
znajduje  się  na  stronie  internetowej  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

 XXV. Sposób obliczenia ceny.  
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 1. Cena  ma  charakter  ryczałtowy.  Wykonawca  obliczy  cenę  w  oparciu  o  opis  przedmiotu
zamówienia  zawarty  w  SWZ  i  jej  załącznikach  (dokumentacja  techniczna  i  Program
funkcjonalno-użytkowy), uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających
na cenę.

 2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty,
rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.

 3. Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że :
 1) zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SWZ

wraz z załącznikami,
 2) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze SWZ

wraz z załącznikami, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania 
 1) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie będą

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie;
 2) wszystkie  nazwy  własne  wyrobów,  materiałów  i  urządzeń  użyte  w  dokumentach

zamówienia  powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe  tych  wyrobów,  materiałów  i  urządzeń,  dlatego  dopuszcza  się  stosowanie
wyrobów,  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  co  do  ich  cech  i  parametrów.  W
przypadku  zaoferowania  przez  Wykonawcę  materiałów  i  urządzeń  równoważnych
Wykonawca musi wykazać ową równoważność.

 XXVI. Kryteria i ocena ofert.  
 1. Opis kryteriów oceny ofert:

a) Cena – 80%;
b) Gwarancja -  20%.

 2. (C) Kryterium cena będzie oceniane według następującego wzoru:
          C min

      C = ---------- x 80 pkt
         C b   

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
C b -  cena badanej oferty brutto  

 3. (G) Kryterium gwarancja będzie oceniane według następującego wzoru:
   G b 

G = ----------- x 20 pkt
   G max      

gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji
G b -  okres gwarancji oferty badanej

UWAGA:
• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące
zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy;

• MINIMALNY  wymagany  przez  Zamawiającego  okres  gwarancji  na  roboty  budowlane
wynosi  60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany
okres gwarancji na roboty budowlane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie
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art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SWZ. Jeśli
Wykonawca  nie  poda  okresu  gwarancji  Zamawiający  przyjmie,  że  Wykonawca  oferuje
minimalny wymagany okres gwarancji;

• MAKSYMALNY okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 72 miesiące. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji  dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert  zostanie
przyjęty  okres  72  miesięcy.  Wykonawca,  który  zaoferuje  najkorzystniejszy  okres  (72
miesiące) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

 4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach,
zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja,
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.

 5. Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  spełnia  wszystkie  wymagania
Zamawiającego  oraz  uzyska  największą  liczbę  punktów  spośród  ofert  niepodlegających
odrzuceniu.

 XXVII. Zabezpieczenie należytego wykonania.  
 1. W celu  zabezpieczenia  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania  umowy  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.
Wysokość zabezpieczenia  wynosi  5 % ceny całkowitej  podanej  w ofercie.  Zabezpieczenie
może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

 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.
 2. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na

oprocentowanym  rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w
pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy.  Zabezpieczenie  w  formie  innej  niż
pieniężna należy wnieść w formie oryginału. 

 3. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

 4. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

 5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy  winny  zawierać  stwierdzenie,  że  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego
wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy,  następuje  jego  bezwarunkowa  wypłata  bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń  ze  strony
gwaranta/poręczyciela.

15.15.15.15.15.15.



 6. W  przypadku  przekroczenia  terminu  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż
w pieniężna.

 7. Jeżeli okres na jakim 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.
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. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

 XXVIII.Istotne zmiany w umowie.  
 1. Zamawiający  dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej  umowy w stosunku do treści

oferty Wykonawcy w zakresie określonym we wzorze umowy.
 2. Warunki zmian:

 1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
 2) uzasadnienie  zmian  –  prawidłowa  realizacji  przedmiotu  umowy,  obniżenie  kosztów,

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 XXIX. Formalności dotyczące podpisania umowy  
 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 XXVII 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.

 5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

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

konkursu oraz innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody  w  konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
zamawiającego przepisów Ustawy. 

 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:
 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.
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 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.

 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi  stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy  z  dnia  17.11.1964  r.  -  Kodeks  postępowania  cywilnego  o  apelacji,  jeżeli  przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".

 11. Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby,  o którym mowa w art.  519 ust.  1 ustawy
p.z.p.,  przesyłając jednocześnie jej  odpis  przeciwnikowi skargi.  Złożenie skargi  w placówce
pocztowej  operatora  wyznaczonego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23.11.2012  r.  -  Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 XXXI.Klauzula informacyjna
 1. Administratorem  państwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  prowadzeniem

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Gmina Miejska Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.

 2. Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych.  Jest  to  osoba,  z którą  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z praw  związanych  z przetwarzaniem  danych.  Z inspektorem  ochrony  danych
mogą się Państwo kontaktować: 
 1) telefonicznie: 58 530 6059, 
 2) elektronicznie: iod@um.starogard.pl.

 3. Państwa  dane  będą  przetwarzane  w celu  związanym  z postępowaniem  o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
 2) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres 5 lat.
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 5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż  co do zasady
postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  jawne.  Ograniczenie  dostępu  do
Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11
września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  Ponadto  odbiorcą  danych  zawartych
w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty
z którymi  Administrator  danych  zawarł  umowy  lub  porozumienie  na  korzystanie
z udostępnianych  przez  nie  systemów  informatycznych  w zakresie  przekazywania  lub
archiwizacji  danych.  Zakres  przekazania  danych  tym  odbiorcom  ograniczony  jest  jednak
wyłącznie  do  możliwości  zapoznania  się  z tymi  danymi  w związku  ze  świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 6. W związku  z jawnością  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  Państwa  dane
mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 5.

 7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3) prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  w sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  nie

następuje  w celu  wywiązania  się  z obowiązku  wynikającego  z przepisu  prawa  lub
w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 4) prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych,  przy  czym  przepisy  odrębne  mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie

jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to
stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych. 

Załączniki:
1. Dokumentacja techniczna;
2. Formularz oferty,
3. Wzór umowy.
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