Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
ul. Polna 3
23-400 Biłgoraj

Znak sprawy: ZSL.2241-1/TP/22

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY
„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Nazwa zamówienia:

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
LEŚNYCH W BIŁGORAJU - ETAP IV

SŁOWNIK I INNE INFORMACJE:
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) wyrażenia/terminy
mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3) „Zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SWZ,
5) „Zamawiający” – Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,
6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega
się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego,
7) „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str 1),
8) „miniPortal” – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej
między Zamawiającym i Wykonawcami
9) „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności
dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym.
10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu
w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym
postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować
wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o
udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
11) „kwalifikowany podpis elektroniczny" - podpis elektroniczny składany z wykorzystaniem
certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1797).
12) „podpis zaufany” – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji,
zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej,
przy użyciu, którego został złożony, czas jego złożenia,
13) „podpis osobisty” – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego
postępowania oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się
z wykonawcami
1. Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj
e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl
tel. 84 688 07 97, NIP 918-10-20-263
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /zslbilgoraj/skrytka
znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@zslbilgoraj.pl
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.zslbilgoraj.pl/zamowieniapubliczne/
4. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
Elżbieta Studnicka – Kierownik Gospodarczy (tel. 84/688 07 97 w.34)

II. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje
wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji,
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy. Wartość
zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych
w Biłgoraju - Etap IV (na działce nr ewid. 5/5 w Biłgoraju), tj. wykonanie piłkochwytów na boisku
do piłki nożnej.
2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem polega na wykonaniu piłkochwytów na boisku
do piłki nożnej oraz przebudowa cokołu ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej.
Wysokość piłkochwytów 6,0 m. Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm),
montowane w tulejach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura kwadratowa 80x80 mm,
grubość ścianki minimum 3 mm, wysokości 6 m (ponad ziemią) ,ocynkowane i malowane
proszkowo, słupy mocowane w tulei zgodnie ze sztuką budowlaną, skrajne słupy wzmocnione
stężeniami o profilu 50x30mm. Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE)
o wymiarach 6 x 30 m, oczka 45 x 45 mm, gr. splotu 5 mm, kolor zielony. Siatka wykonana
z polipropylenu – odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski
wskaźnik absorpcji wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka odporność na przecieranie,
rozciąganie i zrywanie. Brama stalowa do piłkochwytów na boiskach zewnętrznych
dwuskrzydłowa szer. minimum 250 cm x wys. 300 cm wraz z konstrukcją wsporczą. Furtki
stalowe do piłkochwytów na boiska zewnętrzne 3 szt. szer. 100 cm x wys. 200 cm.
wraz z konstrukcją wsporczą. Furtka i brama wypełnione siatką plecioną stalową, powlekaną,
w kolorze zielonym. Brama i furtki z zamkami z wkładką patentową na klucz.
Całość prac etapu IV ma na celu wykonanie oddzielenia boiska do piłki nożnej.
Całość robót jest objęta decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 125.11 z dnia 7 marca 2011 r.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 4 do SWZ na który to
składają się następujące dokumenty:
1) Opis Techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR),
3) Przedmiar robót
- zwane także dalej dokumentacją projektową.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym
w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1) oraz STWIOR. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót
w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy
do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej,
o której mowa w pkt 1) oraz STWIOR.
Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 1) SWZ spełnia wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.
Uwaga: Zamawiający dotychczas zrealizował trzy następujące Etapy:
1) Etap I - Zamawiający wykonał podbudowę boiska do piłki nożnej z obramowaniem oraz roboty
elektryczne związane z budową linii oświetleniowej boisk wraz z ustawieniem fundamentów
pod latarnie oraz wykonanie nowej rozdzielnicy w budynku szkoły wraz z robotami
towarzyszącymi.
2) Etap II - Zamawiający wykonał podbudowę i obramowanie boiska wielofunkcyjnego oraz
podbudowę, nawierzchnię i obramowanie boiska do siatkówki plażowej oraz wykonał
ogrodzenie tymczasowe.
3) Etap III (aktualnie jeszcze realizowany) – Zamawiający wykonał/wykonuje: schody terenowe
nawierzchnia z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej, humusowaniu terenu z obsianiem
trawy, podbudowę z kruszywa łamanego pod rozbieg do skoczni w dal, bieżni prostej 60
metrowej oraz boiska do piłki nożnej, obramowanie z obrzeży betonowych pod rozbieg do
skoczni w dal oraz bieżni prostej 60 metrowej, położenie nawierzchni poliuretanowej pod
rozbieg do skoczni w dal oraz na bieżni prostej 60 metrowej, położenie nawierzchni trawy
syntetycznej z wykonaniem linii boiska do piłki nożnej, dostawie i montaż wyposażenia dot.
boiska do piłki nożnej, tj. dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m, czterech
chorągiewek boiskowych uchylnych oraz sześć ławek prefabrykowanych drewniano-stalowych
dla zawodników, dot. boiska do siatkówki plażowej, tj. komplet dwóch słupków, siatki i tuleje
oraz taśmy wyznaczającej pole gry do siatkówki plażowej pełnowymiarowej, ze śledziami do
mocowania.
Rozwiązania równoważne:
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując
dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji
projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie
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negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać
w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety
oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez
zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie
może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający,
w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane,
spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez
Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki
oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma
ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz
pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa
na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za
roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania
wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i
wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na
podstawie projektu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków
dowodowych.
5. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i
polskimi normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia stosując wyroby budowlane własne (zakupione
przez siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego
stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) Użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej
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wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i
bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały
przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile
jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany
postępować zgodnie z ustawą o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699).
8. Ponadto Wykonawca:
1) zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy będą odbywać się
każdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy. Na
spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane
bieżące zagadnienia związane z budową.
2) w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązany będzie do udziału w organizowanych
przeglądach gwarancyjnych oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
3) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na
skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
4) przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników,
osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie
przewidzianym przez kodeks cywilny.
5) odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie
budowy.
6) zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną dla realizacji zadania.
7) wykonanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji – min. 30 zdjęć
przekazanych na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:
a) Na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia
Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru końcowego.
b) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest
na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu
rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi
wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego.
c) Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
− w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego robót, a w
przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne)
dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,
− dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
d) Warunki gwarancji opisuje Projekt umowy.
(Uwaga: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
wbudowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert)
10. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, określa obowiązek zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu
i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.
(Wymóg ten nie dotyczy m. in. osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne,
usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe i sprzętowe oraz sytuacji, gdy
prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
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Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1
ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
11. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
12. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji
zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej na warunkach wskazanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycję etapami (każdy etap stanowi odrębne
postępowanie).
Uzasadnienie braku podziału niniejszego zamówienia na części:
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć
konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych
zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu
motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa
posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ). Zamówienie nie
zostało podzielone na części z następujących względów:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych.
Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi
związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez
różnych wykonawców.
2) Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad
odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu
wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników
budowy.
3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego z
wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów
inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę.
4) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W
każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego
samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu
wyceniłby jednokrotnie.
5) Każdy z wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom
wydatków zamawiającego.
6) W przypadku podziału na części, gdzie każda część stanowiłaby odrębną część ogrodzenia
(piłkochwytów), Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy materiałów niezbędnych do
realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, koszty
przygotowania dokumentacji powykonawczej czy obsługi geodezyjnej, co wpływałoby
niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych
wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju
materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby
jednokrotnie.
Reasumując, zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców
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realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem
względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia.
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym,
umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek
rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
1)

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym potwierdzeniem tej
okoliczności przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie
zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi
dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. Data dokonania skutecznego zgłoszenia
zakończenia robót staje się terminem wykonania umowy, jeżeli protokół odbioru robót potwierdza
wykonanie robót objętych umową. Brak potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na ww. zgłoszeniu zamawiający uzna za nieskuteczne zgłoszenie
zakończenia robót - w przypadku braku zlecenia przez zamawiającego sprawowania funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowych robót budowlanych
obowiązuje tylko pisemne zgłoszenie zakończenia robót.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, tj. Wykonawcę:
A. 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, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r.
poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f)
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
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g)

h)

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
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. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
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;
B. 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;
C. 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;
D. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
E. 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;
F. 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) Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia Wykonawcy wskazanych
w art. 109 ustawy.
3) Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
4) Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. pkt 3 SWZ
podlegają:
a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.
Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę
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o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w
związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.
Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014
z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę
o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str.
1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78
z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5) Wykluczenie, o którym mowa w ww. pkt 3 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
6) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych
w ww. pkt 4, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 na każdym etapie postępowania
(art. 116 ust. 2 ustawy).
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4. Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy.
Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy.
5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu oraz sposób wykazania braku
podstaw wykluczenia - wskazano w rozdziale VI SWZ.

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych przez Wykonawcę w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SWZ
2) Oświadczenia Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ
przy czym oświadczenie to:
a) składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym;
b) składają odrębnie:
i. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia;
ii. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca. W takim przypadku
oświadczenie to stanowi potwierdzenie braku podstaw wykluczenia tego podmiotu;
Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 2 niniejszego
rozdziału SWZ..
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
i. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
ii. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza
się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
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oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy):
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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.
Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2. ZAMAWIAJĄCY WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ
OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI,
AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH:
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE PRZEKAZUJE SIĘ:
1) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument
elektroniczny;
2) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
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środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez
cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
3) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
4) w przypadku gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym
podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez
cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
4. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty
te powinny być aktualne na dzień ich złożenia .
8. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega
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odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
podmiotowych środków dowodowych.
11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
WYMAGANIA OGÓLNE
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zslbilgoraj.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz
wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając
ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika
i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez
użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa
tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu
miniPortal może być ograniczony. 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,
− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
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− Mozilla Firefox od wersji 15,
− Google Chrome od wersji 20
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy
MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wynosi 10 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje Identyfikator postępowania na miniportalu. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
SKŁADANIE OFERT
7. Wykonawca składa ofertę 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.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.
11. 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 (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.
12. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SWZ w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ OFERTY
16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 7) odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal;
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2) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiajacego: sekretariat@zslbilgoraj.pl,
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i
zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania.
Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a
Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
17. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt 16 ppkt 1) SWZ dokumenty
elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki.
18. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych innych niż
oferta za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 16 ppkt 2) SWZ adres poczty
elektronicznej.
19. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu 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 (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).

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 lipca 2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).
5. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1
SWZ.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część, skompresowane do
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jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust.
3 ustawy. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
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.
7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 224 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie załączników do SWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów do SWZ, w treści
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane i określone w tych załącznikach
do SWZ.

XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
27 czerwca 2022 r., do godz. 12:00
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 12:15.
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10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
12. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa
w ust. 2 SWZ

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U.
z 2019 r., poz. 178).
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające łącznie z wytycznych zawartych w SWZ, projektu umowy oraz Dokumentacji
projektowej. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiary robót stanowią
tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty.
Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne
błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich
ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
3. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty
pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, koszty organizacji budowy utrzymania i likwidacji placu budowy, koszty
wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, pomocniczych, zabezpieczających
i porządkowych, materiałów, rozbiórek, transportu, rusztowań, koszty odbiorów, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu
budowy w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony środowiska oraz przed dostępem osób trzecich,
utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon,
dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, koszty związane
z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu
budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju
sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
koszty wymaganych ubezpieczeń, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej
i dokumentacji eksploatacyjnej. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki,
opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym
okresie ważności oferty.
4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy
jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji
zadania. Skalkulowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi obejmować pełny zakres robót
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5.

6.

7.

8.

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego,
czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach robót, czy też
zostały w nich pomięte.
Kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem porównania i oceny ofert. W przypadku załączenia
do oferty kosztorysu ofertowego Zamawiający wskazuje, że błąd w kosztorysie lub nieujęcie
jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z zapisami w art. 108a
tej ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje
się zrealizować przedmiot zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena oferty (C)
- 60 %
2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
i urządzenia (G)
- 40 %
2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Liczba punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:
Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W
Cena oferty badanej

(W – waga kryterium 60 %)

Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe
od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.
2) Liczba punktów w zakresie kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia” wyznaczony będzie ze wzoru:

G=(

𝐺𝑜𝑏

𝐺𝑚𝑎𝑥

) 𝑥 100 𝑥 40%

gdzie:
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia,
Gob – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiały i urządzenia oferty badanej,
Gmax – najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia
Liczba punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana
do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe
od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Przez okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiały i urządzenia należy rozumieć okres podany w miesiącach (jako liczba całkowita).
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Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
wynoszący minimum 24 miesiące. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy (jako niezgodną
z warunkami zamówienia). W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i
urządzenia w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji
na okres 24 miesięcy.
Najdłuższy dopuszczony przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
wbudowane materiały i urządzenia” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie
z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia wskazany w ofercie wykonawcy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.
3) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + G gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
G – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany:
a) w przypadku złożenia oferty wspólnej - dostarczyć umowę regulującą współpracę
Wykonawców.
b) dostarczy Zamawiającemu kosztorysy szczegółowe (tzw. kosztorysy pomocnicze)
dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy wskazujący sposób kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i
S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z – zysk w % od R, S, Kp.)
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy, będzie
skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami (w przypadku
żądania wadium w postępowaniu).

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do
SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym w projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje
zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie (Sądu zamówień publicznych) za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone
są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505 – 590) ustawy.

XVIII. Ochrona danych osobowych
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa
zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju - Etap IV”,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) dane osobowe Wykonawcy zostały pozyskane w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wskazanego powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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 Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz
art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

XIX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, tj. mających status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy.
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6. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
13. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
14. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi podwykonawcy/podwykonawcom,
2) Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami
udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

XX. Załączniki do SWZ
Integralną częścią SWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu)
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
Załącznik Nr 4 – Dokumentacja Projektowa (Opis Techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu, STWiOR,
Przedmiary robót)
2022-06-07

Zatwierdziła:
Dyrektor ZSL w Biłgoraju
Barbara Serafin
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