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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych
(j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.)

ZATWIERDZAM:
z up. Wójta Gminy Tryńcza
(-)
Tomasz Penkal

Tryńcza, dnia 15 listopada 2021r.
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający:
Adres:
REGON:
NIP:
Telefon:
Godziny pracy:

Gmina Tryńcza
37-204 Tryńcza 127
650900565
794-169-14-60
16 642 12 21
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00
piątek 7.00-13.30
Adres poczty elektronicznej:
ug.tryncza@data.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.tryncza.eu/
Adres strony na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia
bezpośrednio
związane
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia:
https://bip.tryncza.eu/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
/83q45mvhq1/tryncza
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.)
zwanej dalej Pzp lub ustawa Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
3. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa
przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.
2. Zakres zadania obejmuje budowę przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza
w skład którego wchodzą:
2.1. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 105x68 m,
w tym: bramki, chorągiewki, piłkochwyty, trybuny krzesełkowe, zadaszone ławki trenerskie
z ławkami rezerwowymi,
2.2. ścianki wspinaczkowe,
2.3. skatepark,
2.4. budynek szatniowo-sanitarny,
2.5. toalety dla kibiców,
2.6. oświetlenie zewnętrzne,
2.7. zagospodarowanie terenu,
2.8. przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny,
2.9. kanalizacja deszczowa.
3. Zamawiający posiada prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę przedmiotu zamówienia wydaną przez Starostę Przeworskiego
Nr BO.6740.128.2020 - decyzja nr 274/2020 z dnia 03.08.2020 r.
4. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa
Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SWZ), Dokumentacja
projektowa (Załącznik nr 8 do SWZ), Przedmiar robót (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz Projektowane
postanowienia umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).
6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny
materiał, wyrób lub urządzenie lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako
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wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza
rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi
w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w dokumentacji projektowej,
funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim
przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub
normami.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ podział zamówienia na
części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznych i kosztami wykonania zamówienia
oraz uzyskania gwarancji oraz koniecznością koordynacji działań i uzgodnień wykonywanych
przez różnych Wykonawców.
8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):
45212200-8 Budowa obiektów sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych
z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone
w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości
nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na
podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie
podstawowej. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną
udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia
podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
12. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
IV.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia – do 360 dni od dnia podpisania umowy.
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V.

Podwykonawcy.
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.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
2.1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
2.1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy,
2.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy,
2.1.4.zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1.4.1. Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
minimum dwie roboty budowlane której przedmiotem była robota polegająca
na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda z robót.
2.1.4.2. Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca skieruje
do realizacji zamówienia przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za
granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3.3. 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.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.3., potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
3.4.1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
3.4.2.sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3.4.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. VI. SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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.
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.

4. Podstawy wykluczenia z postępowanie o udzielnie zamówienia:
4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:
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
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;
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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
4.2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
na podstawie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
wymienionych i opisanych SWZ.
4.3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia.
4.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4.5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. 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.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa każdy z wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jakie mają złożyć wykonawcy na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowania oraz braku podstaw wykluczenia
oraz o innych dokumentach i oświadczenia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw
wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w pkt VIII.2. SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1.1. składają odrębnie:
1.2.1.wykonawca,
1.2.2.każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
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1.2.3.podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na zasoby tego podmiotu.
1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w pkt
VI.3.3. i VI.3.4. SWZ według załącznika nr 3 do SWZ (o ile dotyczy).
1.4. Oświadczenie, z którego będzie wynikało, które części zamówienia wykonają
poszczególni wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia i w odniesieniu do warunków wskazanych w SWZ - zawarte
w załączniku nr 1 do SWZ (o ile dotyczy).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (na potwierdzenie spełniania warunku
o którym mowa w pkt 2.1.4.1. SWZ). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie spełniania warunku o którym
mowa w pkt 2.1.4.2. SWZ). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
3.1. Kosztorys ofertowy uproszczony.
IX.

Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
oświadczeń.

lub

1. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1.1. SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, 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, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt
X.1. SWZ.
3. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
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umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 6, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 6, może dokonać również notariusz.
9. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 5-8 oraz pkt 10-13, 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.
10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 11 dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 11, może dokonać również notariusz.
14. W przypadku przekazywania w postępowaniu 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.
15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako
dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego
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dokumentu.
16. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 15, zawiera w szczególności identyfikator
dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub
podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
19. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) składa się w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20. W zakresie nieuregulowanym 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
X.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres
email: ug.tryncza@data.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
miniPortalu.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal lub poczty
elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz „Formularz do komunikacji”.
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki.
5. 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 oraz Warunkach korzystania
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z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz 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 ePUAP.
9. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
10. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się
identyfikatorem postępowania, numerem ogłoszenia w BZP lub numerem referencyjnym.
11. Sposób sporządzenia
i przekazywania 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 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 poz. 2415).
12. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .docx,
.zip.
13. Formaty plików muszą być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
14. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez
Zamawiającego na adres ePUAP lub adres email, podany przez Wykonawcę, zostały doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą są:
17.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tomasz Penkal,
17.2. w sprawach proceduralnych: Katarzyna Lis.
18. Wyjaśnienia treści SWZ:
18.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
18.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
18.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
18.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
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18.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
18.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. Zmiana treści SWZ:
19.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
19.2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na
ich przygotowanie.
19.3. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której
została udostępniona SWZ.
19.4. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XI.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XII.

Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 29.12.2021r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w SWZ, 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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3 wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XIII.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) działającą w imieniu wykonawcy,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r.
poz.1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5
ustawy Pzp.
6.2. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
Strona 11 z 17

Znak sprawy UIB.271.13.2021

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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.
6.3. 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.
6.4. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania,
że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje
daną informację, jako informację która nie podlega ochronie i nie stanowi tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
9. Do oferty należy dołączyć dokumenty w zakresie wskazanym w pkt XII.10. SWZ w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
10. Oferta musi zawierać:
10.1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) - podpisany kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
10.2. Kosztorys ofertowy uproszczony - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym
10.3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VIII. SWZ z zastrzeżeniem, że
dokumenty o których mowa w pkt. VIII.1.3. SWZ – o ile dotyczy - podpisane kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
10.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik albo
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy —
dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
lub podpisem osobistym.
XIV.

Sposób złożenia oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. 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.
2. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt XII.10. SWZ należy złożyć
w terminie do dnia 30.11.2021r. do godziny 9:00.
8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
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9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godzinie 09.30.
10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyżej określonym terminie, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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 zawartych w ofertach.
XV.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, która jest ceną kosztorysową brutto (z podatkiem VAT).
2. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
przedmiaru robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w formie
uproszczonej.
4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Dla każdej pozycji
wyszczególnionej w przedmiarze należy określić cenę jednostkową roboty. Wartość pozycji
stanowi iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej. Suma wartości wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego stanowić będzie cenę oferty netto. W cenie oferty brutto należy uwzględnić
obowiązujący podatek VAT.
5. Zakres robót który jest podstawą do obliczenia ceny oferty musi być zgodny z zakresem robót
określonym w przedmiarze.
6. Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarach winny zawierać
w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu robót. Wszelkie
błędy dostrzeżone w przedmiarze wykonawca winien zgłosić zamawiającemu na zasadach
określonych w art. 135 ustawy Pzp.
8. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycji przedmiaru.
9. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
10. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót potwierdzone
obmiarem sporządzonym przez wykonawcę, sprawdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego
i ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.
11. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na
zasadach matematycznych zaokrągleń.
12. Cena za realizację zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem
należnego podatku VAT.
13. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
14. 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, dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
15. W ofercie, o której mowa w pkt 14, Wykonawca ma obowiązek:
15.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
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15.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
15.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
15.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XVI.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej określonych kryteriów i przypisanego im
znaczenia (wagi).
2. Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny określona w procentach zostanie przeliczona
na punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające
odrzuceniu.
3. Kryteria oceny ofert:
C - Cena ofertowa (brutto) – waga kryterium 60 % = 60 pkt
G - Okres gwarancji – waga kryterium 40 % = 40 pkt
4. Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 100 pkt x waga
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej,
C – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.
5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji – G” będą przyznawane zgodnie z poniższym:
G =( Go/Gnaj ) x 100 pkt x waga
gdzie:
Go – gwarancja oferowana oferty badanej w miesiącach
Gnaj – gwarancja najkorzystniejsza w miesiącach
G – liczba punktów w kryterium okres gwarancji
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji na wykonane roboty zadeklarowany
przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru
końcowego. Wymagany jest minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający określa
maksymalny okres gwarancji który będzie podlegał ocenie – 60 miesięcy. W formularzu oferty
należy podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. Wykonawcy którzy, zaproponują dłuższy
okres gwarancji niż 60 m-cy otrzymają taką samą ilość punktów jak ci wykonawcy, którzy
zaproponowali maksymalny okres wymagany przez Zamawiającego. Maksymalną ilość pkt
otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji w myśl zapisów j.w.
W przypadku braku wskazania oferowanego okresu gwarancji przez Wykonawcę w formularzu
oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego
niż 36 m-c – oferta podlegać będzie odrzuceniu.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
obliczoną na podstawie wzoru - Przyznana ilość punktów = C + G.
8. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.

XVII.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca którego oferta została wybrana przed zawarciem
umowy przedłoży zamawiającemu pełnomocnictwo do podpisania umowy jeżeli nie wynika ono
z treści oferty,
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
i formie określonej w pkt. XVIII. SWZ.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XVIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie za realizację
zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy tj.:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
4.1. w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego
w Bank BS Jarosław nr rachunku 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009 przed zawarciem
umowy, a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć zamawiającemu;
4.2. w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć
Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
5. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosząca 30%
wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

XIX.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni
wszystkie postawione wymagania i którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

XX.

Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
XXI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia 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:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający
był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówień.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.
9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
9.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania,
9.2. miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX
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Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
XXII.

Informacje związane z ochroną 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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza;
 w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się
z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa przyszkolnego
kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na czas przewidziany przepisami prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 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 **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 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.
**

Wyjaśnienie: 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.
**
Wyjaśnienie: 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.

XXIII.

Wykaz załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 Wykaz osób
Załącznik nr 6 Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 9 Przedmiar robót
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