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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(fakultatywne negocjacje) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” W STALOWEJ WOLI PRZY   

UL. CZARNIECKIEGO 3, 37 -450 STALOWA WOLA 
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na 

roboty budowlane pn. 

 

„Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Czarnieckiego 3, 

37-450 Stalowa Wola”  
 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 

adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl,  ePuap  oraz poczty elektronicznej  

dostępnej pod adresem: ordnstw@o2.pl 

 

 

 

 

Stalowa Wola, 06.05.2021r. 

Zatwierdzam: 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Maria Kasprowicz 

V-ce Prezes  

Agnieszka Pelic 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ SZANSA” 

ul. Czarnieckiego 3, 37 – 450 Stalowa Wola 

tel.: 15 842 – 02 – 50 

NIP: 865-213- 65-92 

Adres e-mail: ordnstw@o2.pl 

Znak postępowania: SSZ/K/ZP/1/2021, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 

należy posługiwać się tym znakiem. 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

http://www. stowarzyszenieszansa.eu 

Godziny pracy: 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. 

 

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 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci   

i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”, ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola,   

tel.: 15 842 02 50, fax: 15 842 02 50, e - mail: ordnstw@o2.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Szansa” , ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Agnieszka 

Partyka, tel.: 15 842 02 50 ,  e-mail: ordnstw.iodo@o2.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy; 

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

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

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

umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, 

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,   
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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 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 UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 

pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz na 

podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.   

3.     Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona 

wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

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

mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

5. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 

mu przyznane. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 



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

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

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

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

10. 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. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje 

czynności:  

- nawierzchnie bezpieczną 

11. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.  

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami 

przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.   

W ramach inwestycji należy wykonać : 

– plac zabaw od podstaw, 

– rozbiórkę istniejących ciągów pieszych i urządzeń zabawowych 

– wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki brukowej 

Bilans projektowanych powierzchni (wyszczególnienie): 

- nawierzchnie utwardzone do rozbiórki – 334,50 m2 

- nawierzchnia bezpieczna EPDM – 278,70 m2 

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm – 190,20 m2 

Jako nawierzchnię amortyzującą upadki zaproponowano nawierzchnię - Technologia typ   

EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. 

Dolna warstwa z granulatu SBR min 30 mm czarna, górna warstwa wykonana z kolorowego 

granulatu EPDM min. 15 mm. Warstwa bezpieczna wykonana dla HIC do 1,5m.  

Zakres prac obejmuje : 

-  rozebranie chodników i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych; 

- rozbiórka piaskownic murowanych; 

- roboty ziemne wykonane koparkami i wywiezienie gruzu; 

- mechaniczne i ręczne wykonanie koryt; 

-wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm  i warstwa 

górna po zagęszczeniu 8 cm; 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej typu EPDM o grubości  4,5 cm; 

- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm; 

- montaż urządzeń zabawowych: huśtawek dla niepełnosprawnych, karuzeli z możliwością 

korzystania na wózku, piaskownicy integracyjnej, zestawu ze zjeżdżalnią, schodami   

i pochylniami, huśtawki wagowej, cymbałek; 

- montaż ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej; 



-roboty ziemne koparkami i transport uroku/ ziemi urodzajnej/ samochodami; 

- rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim; 

- wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia; 

2. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ. 

3.  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające 

z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania   

i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, 

utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. 

4.  Materiały uzyskane w  z rozbiórek:  

a) materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną 

zostaną przekazane Zamawiającemu 

5.  Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez 

Wykonawcę wyłonionego w przetargu. Harmonogram będzie wymagał uzgodnienia 

z inspektorem nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV – nazwy i kody CPV robót wiodących. 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710- 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

7. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

9.  Równoważność materiałów i urządzeń.    

9.1. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się 

zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

9.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych do 

materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne 

będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione 

w w/w dokumentach.   

9.3.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane dostawy - materiały 

i urządzenia, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 

9.4.  Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów  

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą one 

odpowiadać aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie 

wzór jakościowy przedmiotu zamówienia. 

9.5.  Przez minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania 

dotyczące produktów określone w ogólnie dostępnych źródłach tj. katalogach, 

publikacjach, stronach internetowych producentów. Wprowadzenie przykładowych nazw 

producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego   



w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu 

zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta-dostawcy lub wskazując 

konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów skazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.   

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów , 

uwiarygodniających te produkty.  

          W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących 

zastosowania innych produktów, to uznaje się, że do kalkulacji ceny przyjęto produkty 

zaproponowane w dokumentacji projektowej. Przez parametry rozumie się 

funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość 

wytrzymałość, bezpieczeństwo.  

 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę przed 

złożeniem oferty . 

2. .   Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zapoznania się z miejscem wykonania robót 

będących przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 

pod numerem telefonu 

 

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.  

4.  W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego   

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,   

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 



6.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

7.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Przepisy pkt. 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między          

innymi: 

–  zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

–  wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie, 

–  termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

–  warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy 

czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  rachunku 

lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

–  numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie. 

13.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

14. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

–  nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

–  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 11, 

–  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

15. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 14, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 



16.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od 

jej zawarcia. 

17.  Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, 

o których mowa w pkt. 14. 

18. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 17, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

19.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy (dotyczy umowy o całe zamówienie na roboty budowlane). Wyłączenie,   

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych.  

20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21.  W przypadku, o którym mowa w ust. 19, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

22. Przepisy rozdziału VI. stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych 

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy. 

24. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców 

za wykonane roboty, objęte niniejszą umową. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi : 2,5 miesiąca 

 

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 określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

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:  

Określenie warunków: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 



Określenie warunków: 

1)  DOSWIADCZENIE 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy,  

rozbudowy lub remontu placu zabaw  o wartości zadania nie mniejszej niż 150 000 zł 

brutto,  co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. 

Zamawiający przez  zamówienie rozumie jedną umowę.   

Przez zamówienie należy rozumieć:  

– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 

– zamówienie zakończone w w/w okresie , a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. 

2) KADRA 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą 

uprawnienia budowlane: 

– - kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno -budowlanej 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych   

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220 z późn. zm.). 

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 w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp t.j: 

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
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przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.   

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

5)  jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp t.j.: 

1)  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; 
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3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE 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 nr 2 do SWZ; 

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 wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

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

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

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

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),   

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek   

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

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału   

w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

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)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych   

z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, 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 były 

wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ; 

5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za 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 – załącznik nr 6 do SWZ. 



5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b)  nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b 

oraz pkt 3 ustawy, 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. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż   

3 miesiące przed jego złożeniem. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające 

dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp 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 oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

XI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT


 

 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

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. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SWZ. 

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 - załącznik nr 2a do SWZ. 

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 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 – 

załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 



spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia 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. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SWZ. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym   

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 

w formatach .pdf, .doc,  Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także oświadczenie   

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4.    Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu, 

który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:: ordnstw@o2.pl 

5.  Wymagania techniczne , organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal  oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).. 

6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane 

z korzystaniem z Platformy: 

W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:ordnstw@o2.pl


Platformie Windows. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 

kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 

z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

 7.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

8.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na adres email: ordnstw@o2.pl. lub ePuap. 

9.  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ – załącznik nr 10 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na 

liście wszystkich postępowań lub na stronie głównej z zakładki Postępowania.  

10.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Maria Kasprowicz tel. 15 842 02 50  

Agnieszka Partyka tel. 15 842 02 50 

2) w zakresie merytorycznym: 

Maria Kasprowicz tel. 15 842 02 50 

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem przedmiotowego postępowania.  

12.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP wybierając jako nazwę 

odbiorcy NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych  w Stalowej Woli 

oraz udostępnionego przez miniPortal.  

  2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 3. Sposób 

sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu 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 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 

2020 r. poz.2415). 

mailto:ordnstw@o2.pl


13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom, 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 

podlegających negocjacjom. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża 

termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny 

do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegających 

negocjacjom. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,   

o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

16.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ –

 oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – załącznik nr 2 – w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 7 SWZ – załącznik nr 2a (jeżeli 

dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym; 

3)  tabela elementów robót – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XII 

ust. 3 SWZ – załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  

6)  oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonują 

poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie – Załącznik nr 9 (jeżeli 

dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym; 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 



przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

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

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

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

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie papierowej opatrzonej 

podpisem osobistym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie 

mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie ePUAP 

i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego 

pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl  

10. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl 

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

13.  Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

14.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

 

16.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

18.  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. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cenę należy określić: 

a) wykonawca określi cenę ryczałtową w formularzu oferty (załącznik nr 1) i tabeli 
cen elementów robót. 

b) załączony przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał 
pomocniczy. 

c) wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Będzie on służył do rozliczeń 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym . 

d) Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych do oferty na etapie 
składania oferty. 

3. 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.  

4.   Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego 
w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB. Cena zawarta w 
ofercie musi zawierać cenę obejmującą roboty budowlane, dostawy i usługi 
niezbędne do realizacji zadania oraz inne koszty uwzględniające wszystkie 
opłaty i podatki z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 

5.   W cenie ofertowej należy uwzględnić prace i czynności, które są w obowiązku 
Wykonawcy tj. koszt przygotowania terenu budowy, budowa, utrzymanie   
i rozbiórka zaplecza budowy, zabezpieczenie i ochrona placu budowy, 
uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,  zatrudnienie kierownika 
budowy i innego personelu kierowniczego, koordynacja robót ewentualnych 
podwykonawców branżowych, obsługa geodezyjna, 
ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody, ciepła i innych 
niezbędnych mediów związanych z zasileniem placu budowy, sporządzenie 
dokumentacji powykonawczej, prowadzenie dziennika budowy, uzyskanie 
dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, wykonanie pomiarów 
parametrów instalacji elektrycznej, wykonanie innych prac i czynności, które 



były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa 
budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej. 

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza 
się wariantowości cen. 

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

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

10. 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. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.  Wykonawca  nie jest zobowiązany do wpłaty wadium 

 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

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. 

 

XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę osobiście w siedzibie wykonawcy  lub listownie. 

2.  Ofertę należy złożyć do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 9:00. 

3.  O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu lub  stempla pocztowego. 

4.  Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych:  



SSZ/K/ZP/1/2021 

5.  Zamawiający informuję, że ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za 

pomocą poczty tradycyjnej wybierając nazwę odbiorcy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci   

i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” 

6. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być oznaczona 

według poniższego wzoru: 

< DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO> 

ZAMÓWIENIE NA < PRZEDMIOT ZAMÓWIENIE> 

NIE OTWIERAĆ PRZED < TERMINOTWARCIA OFERT> 

7.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021r.  o godzinie 09:30.  

8.    Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

9.   W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 

ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie 

terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

10. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5, 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. 

 

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

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) Cena – waga kryterium 60%; 

2) Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – waga kryterium 40%. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

l.p. Nazwa 

kryterium 

Opis Waga  Sposób oceny: 

1 Cena 

oferty 

Cena oferty (z podatkiem 

VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia , 

na którą powinny składać 

się wszelkie koszty 

ponoszone przez 

Wykonawcę 

 

60%=60 pkt 

matematyczny: 

 

najniższa zaoferowana cena 

brutto 

……………………………………… x 60  

cena brutto oferty badanej 

2 Długość 

okresu 

gwarancji 

jakości i 

Długość udzielonego 

okresu gwarancji jakości  i 

rękojmi za wady. 

Zamawiający wymaga aby 

40%=40 pkt matematyczny  

 

(okres gwarancji i rękojmi 

w badanej ofercie) 



rękojmi 

za wady  

Wykonawca udzielił 

gwarancji jakości  i rękojmi 

za wady na okres nie 

krótszy niż 60 miesięcy i 

nie dłuższy niż 96 miesięcy.  

W przypadku gdy 

Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości i rękojmi 

za wady  na okres dłuższy 

niż 96 m-cy  do oceny ofert 

w kryterium będzie 

policzony termin  96 m-cy  

jako maksymalny żądany 

przez Zamawiającego. 

………………………………………. x 40  

(najdłuższy zaoferowany okres 

gwarancji–maksymalnie 96 m-cy) 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.  

6.     Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

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

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  poprawiona. 

 

XXI. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy Pzp ograniczy, stosując kryteria oceny 

ofert, liczbę Wykonawców zaproszonych do negocjacji do 3 Wykonawców, których oferty 

spełniają w najwyższym stopniu te kryteria. 

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3 Zamawiający kontynuuje postępowanie. 

3.    Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,   

o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone, 

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom   

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 

288 ust. 1 ustawy Pzp  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 



5. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 

ulepszenia treści ofert. 

6. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 

strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 

jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

7.  Negocjacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą 

dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  

8. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie 

uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

9. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 

być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

10. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

11. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu.  

12. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

13. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 

XXII. 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. 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. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



XXIII. 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 nr 7 

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 ustawy Pzp , stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ.  

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

pisemnej. 

 

XXIV. 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 Pzp.  

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 ustawy Pzp 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; 

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 Pzp., 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 

Pzp, 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. 

 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2.  Zabezpieczenie może być wniesione, 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 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A w Stalowej Woli nr  25 1240 2799 1111 

0000 3845 8480 

4.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6.  Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób:  

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż   

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

 

 

 

 

 

 

 



XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy – wzór. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 4  Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych. 

Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Załącznik nr 7        Tabela elementów robót 

Załącznik nr 8 Wzór umowy. 

Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Załącznik nr 10 ID postepowania nadany przez miniPortal oraz link do postępowania na 

miniPortalu. 

Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa. 

Załącznik nr 12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Załącznik nr 13 Przedmiar robót. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


