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Nr. Ref. JM-NOE-341-4/21 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

na  

roboty budowlane 

 

Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą 

przy ul. Kolonistów Osiedla Bukowa w Szczecinie 

 

ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o postępowaniu 

 

1.  Zamawiający: 

1) Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zastępujący Gminę Miasto Szczecin 

ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin 

godziny pracy: 7:00-15:00 (dni pracujące, od poniedziałku do piątku) 

2) numer telefonu (sekretariat): 91 422 34 27 

3) adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mosrir@mosrir.szczecin.pl 

4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=9F4DDD9E4A5246B29A18DE4D

FA924DAF   

5) adres strony internetowej Zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl  

6) adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /MOSRiRSZCZECIN/SkrytkaESP  

7) identyfikator postępowania na miniPortalu: d539a632-24cf-4324-b8b2-d2831fc0b65e 

8) osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest p. Joanna Matwiejczuk tel. 

91-422-34-27 wew. 41 

2. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą. Postępowanie jest prowadzone w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

3. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ. 

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

5. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w 

art.214 ust.1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30 % wartości zamówienia 

podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa 

podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości negocjowania treści 

ofert w celu ich ulepszenia. 

mailto:mosrir@mosrir.szczecin.pl
http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=9F4DDD9E4A5246B29A18DE4DFA924DAF
http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113026.asp?soid=9F4DDD9E4A5246B29A18DE4DFA924DAF
http://www.mosrir.szczecin.pl/
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ROZDZIAŁ II Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne 

i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami: 

1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami 

(UWAGA: nie dotyczy złożenia oferty), w szczególności: składanie oświadczeń, 

zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w 

postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-

mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w rozdziale I pkt 1 SWZ. 

Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. 

osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-

mail lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP lub za pośrednictwem miniPortalu) nie 

będzie brana pod uwagę; 

2)  składanie ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego „formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

dostępnego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

3) szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały opisane poniżej, w pkt 2 

niniejszego rozdziału. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej: 

1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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 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; 

3) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 

4) 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 z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP); 

5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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6) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Zamawiającego e-PUAP; 

7) za datę przekazania oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub 

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego 

wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; 

8) wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który 

został wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez 

wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

Szczegółowe informację dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania 

zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: 

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

9) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale 

VI; 

10) 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; 

11) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert; 

12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się 

posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego 

postępowania; 

13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez 

wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli są wymagane. 

14) Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych” pdf oraz zip (format poddający 

się kompresji), a w przypadku przekazywania wiadomości przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej jako tekst wpisany bezpośrednio do niej. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3. 

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia, 

4) oświadczenie o uprawnieniu do wystawiania faktur przez partnera wiodącego (Lidera 

Konsorcjum). 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania, przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w 

ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 

wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji, 

w sytuacji, gdy wykonawca nie wydzielił tych informacji i odpowiednio nie oznaczył. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostepnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 z późn. zm.), zwanego dalej 

„RODO”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

ustawie pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 

związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek 

Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin,  

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i 

Rehabilitacji: e-mail: iod@mosrir.szczecin.pl,  

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

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp. oraz umowy 

dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

mailto:iod@mosrir.szczecin.pl
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- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli 

okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; 

- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE; 

- do czasu przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji – w zakresie określonym w 

przepisach o archiwizacji, 

6) obowiązek podania danych osobowych 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 decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku 

korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od 

osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia ww. danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania 

przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W 

przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole 

postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dani zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, ze zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą 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 których mowa w art. 20 RODO; 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu.   

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).  

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:  dwie 

roboty budowlane. Za jedną robotę budowlana zamawiający uzna wykonanie budowy lub 

przebudowy boiska  o nawierzchni sztucznej poliuretanowej o powierzchni min 800 m 

kw. 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości 

 

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. 

 

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:  

b1) Kierownik budowy:  posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności drogowej oraz  posiadający 

na dzień składania ofert co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od 

daty uzyskania ww. uprawnień). 

b2) Geologa - posiadającego kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania 

pracami geologicznymi w kategorii XIII lub VII  

 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 

 

2. Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 

1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszę biegle 

posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni 

wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie 

terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji 

zamówienia; 

2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, 

„przebudowie”, „remoncie”, „kierowniku budowy”, kierowniku robót” należy pojęcia te 

rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami 

wykonawczymi do niej; 

3) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i 

w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca 
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się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z 

posiadanego zaświadczenia; 

4) roboty budowlane określone w pkt 1 ppkt 2 lit. a) muszą być wykonane w ramach 

oddzielnych zadań (umów), 

5) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniał zasoby zrealizował zadanie w trybie zaprojektuj 

i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta 

będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w pkt 1 ppkt 2 lit. 

a); 

6) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w rozdziale 

Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca 

ten bezpośrednio uczestniczył; 

7) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla 

danej waluty z datą wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie 

opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. 

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty 

wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona 

przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu 

złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku 

Polskiego. 

8) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:  

a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych, 

b) 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, 

c) 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. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI 

pkt 1 ppkt 6 i 7 lit a) SWZ 

9) 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI 

pkt 1 ppkt 7 lit b) SWZ. 

3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) ustawy. Wykaz podstaw 

wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. 
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ROZDZIAŁ VI Wymagane dokumenty 

 

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:  
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy 

ci składają jeden wspólny ww. dokument. 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działające w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu 

udostepniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w 

załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 

4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

dokument składa każdy z tych wykonawców. 

5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

dokument składa każdy z tych wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.  

7) Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 

do swz powstałą w oparciu o dokumentację projektową zawierającą wyszczególnione 

rodzaje prac i elementy robót budowlanych, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową 

oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Grupy robót powinny być podzielone na 

elementy w taki sposób, aby w każdym okresie finansowania możliwe było rozliczenie 

zakończonego elementu robót (tzn. zapłata może następować tylko za zakończone elementy 

robót) 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.  

8) podmiotowe środki dowodowe: 

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z 

oświadczeniem podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw 
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wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim  wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być 

zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że 

wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego 

podmiotu; 

WW. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 

WW. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o 

udzielenie zamówienia. 

9) przedmiotowe środki dowodowe: 

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w 

przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 12 i 13 swz) oraz dokumenty na 

potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do 

wykazania równoważności) 

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty. 

 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na 

wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ: 

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;  

2) 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;  

3) 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;  

3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
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postepowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie 

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. 

4. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający 

wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 

ust. 3 ustawy.  

5. Zamawiający nie wzywa 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 art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub 

złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

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

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

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

  

ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego 

wynosi 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia 
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stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaproponować krótszy termin 

wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy oraz niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieli 

zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy, liczony od 

dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

 

ROZDZIAŁ IX Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 

złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków 

do zamawiającego. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Bank PKO BP S.A. I 

O/szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382 
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym) – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale I pkt 1 

ppkt 3 SWZ. 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest 

wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski, 
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich. 

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści 

tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – 

Gminy Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji) zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art./ 98 ust. 6 ustawy, bez 

potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 

7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z 

powyższym zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty 

elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 

8. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium 

wniesione w pieniądzu. 
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ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja  

 

1. Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany w rozdziale I 

pkt 1 SWZ) może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej. 

3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez 

ujawniania źródła zapytania.  

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

5. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla zamawiającego i wykonawców. 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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. 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. 

poz.2415). 

 

ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 

do SWZ. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 

konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania i umożliwienia 

prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia. 

6. Podstawą wyliczenia ceny oferty powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na 

rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

7. Cena ofertowa musi zawierać również: 

1) koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon, 

dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie – działka nie jest uzbrojona w sieci 
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energetyczna, wodociągową i kanalizacyjną), utrzymanie porządku i czystości na terenie 

budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątanie i uporządkowanie terenu budowy i 

terenów przyległych po zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym przekazanie 

obiektu bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności angażowania obsługi placówki 

oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy, 

2) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i ppoż. terenu budowy, 

3) koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa drogowego 

oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika), jeśli zajdzie taka konieczność dla 

zrealizowania przedmiotu umowy, 

4) koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami 

technicznymi, dokumentacją projektową, STWiORB, itd., badań , sprawdzeń, prób i 

pomiarów oraz sporządzenia stosownych protokołów, inwentaryzacji i przekazanie ich 

Zamawiającemu, 

6) koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających, 

trwałych wygrodzeń części terenu na którym prowadzone są prace od części użytkowych i 

wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 

przedmiotu umowy,  

7) koszty wynikające z utrudnień i ograniczeń w prowadzeniu prac, 

8) koszty odbiorów i badań laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, STWiORB, 

9) koszy związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywóz z 

terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja), 

10) koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 

11) koszty wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenia, podatek VAT i inne pozostałe koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę 

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić szczegółową 

kalkulację ceny, w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne jak i po wyborze 

oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i zakończenia zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 

14.10. 2021 r. do godz. 10:00. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy.  

3. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
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4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

UWAGA: 

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać 

opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze 

złożeniem podpisu pod ofertą. 

Zgodnie z art. 63 ustawy to oferta, a nie formularza elektroniczny udostępniany przez 

miniPortal/ePUAP, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona 

właściwym podpisem. 

Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 

ustawy. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. o godz. 11:00.   

6. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12.11.2021 r. włącznie. 

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

7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o 

których mowa w art. 222 ustawy. 

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

ofertę powinien być czytelny. 

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

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
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elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

 

ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert:  

 

1) cena (C) – waga kryterium 60 % 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):  

 

 

                                            najniższa cena ofertowa     

                  C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

                        cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 

 

2) termin wykonania zamówienia (T) – waga kryterium 20 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):  

 

                   najkrótszy termin realizacji     

     T  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 20 % 

    termin realizacji w ofercie ocenianej 

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin realizacji zamówienia w formularzy oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do swz  

 

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 270 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji krótszy niż 250 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, do oceny ofert w kryterium „termin realizacji” 

zostanie przyjęty termin 250-dniowy, czyli minimalny zgodny z możliwościami i żądaniem 

zamawiającego zawartym w swz.  

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 270 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z 

warunkami zamówienia.  

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

 

3) Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 

kryterium 20 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „kara umowna” (K) 
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                     wysokość kary umownej  

               za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 

                           w ofercie ocenianej     

     K  = ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20 % 

    najwyższa zaoferowana wysokość kary umownej 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 

 

Wykonawca w formularzu oferty wskaże wysokość kary umownej za przekroczenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy : 

500,00 zł. 

Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy: 

1500 zł. 

 

Jeżeli wykonawca zaoferuje wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości niższej niż 500 zł, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z 

warunkami swz. 

Jeżeli wykonawca zadeklaruje karę umowną w wymiarze przekraczającym 1500 zł, do oceny 

ofert zostanie przyjęta kara na poziomie 1500 zł, czyli maksymalna zgodna z żądaniem i 

możliwościami zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisana wysokość kary umownej 

zgodna z oświadczeniem wykonawcy. 

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

 

Zamawiający oceni oferty sumując punkty przyznane w poszczególnych kryteriach.  

 

S= C+T+K 

 

ROZDZIAŁ XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte 

są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć 

umowę zgodnie z tymi postanowieniami. 

2. Formalności przed podpisaniem umowy: 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu do akceptacji: 

1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

załączonej do oferty,  

2) harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie z rozdziałem XVI pkt 6 swz. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed zawarciem umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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2) Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, treść gwarancji/poręczenia powinna 

wskazywać Gminę Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 

jako beneficjenta gwarancji/poręczenia. 

5) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 

6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej , 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w 

gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

beneficjenta gwarancji/poręczenia zawierające oświadczenie, że zaistniały 

okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w 

gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

beneficjenta gwarancji/poręczenia zawierające oświadczenie, że wykonawca nie 

wykonał zobowiązania, o którym mowa w art. 452 ust. 8 ustawy (dotyczy sytuacji gdy 

okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, 

zgodnie z ppkt 7 lit. a poniżej, wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na 

okres nie krótszy niż 5 lat), 

c) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

7) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

b) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy, 

c) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia, 

d) wypłata, o której mowa w lit. b, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały 

określone w projekcie umowy. 
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ROZDZIAŁ XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX 

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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 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 

5. 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

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

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1) 

7. Odwołanie 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. 

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 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 
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10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy. 

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

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

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

przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

14. 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 2021 r. – Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 

a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

ROZDZIAŁ XVI Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest  budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie 

działek przy ul. Kolonistów w Szczecinie zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem 

na budowę. Realizacja zadania obejmuje  budowę  boiska wielofunkcyjnego, strefy street 

workout,  strefy do tenisa stołowego, ścieżki zdrowia, wybiegu dla psów, ogrodzenia, 

piłkochwytów, dojść, zjazdu z drogi publicznej dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych 

i małej architektury tj. kosze, śmietniki, stojaki rowerowe. 

2. Kod CPV: 45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,  

                  45262311-4 – betonowanie konstrukcji,  

                  45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

                  45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.  

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu 

zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, SWZ oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia 

w szczególności:  

1) budowę nowego  boiska sportowego wielofunkcyjnego (o wymiarach pola gry 15x 30 m, 

wymiar zewnętrzny 17x 32m) do piłki nożnej, koszykówki oraz do piłki ręcznej o 

nawierzchni z poliuretanu wyposażonego w bramki , kosze do koszykówki, ogrodzenie 

wraz z piłkochwytami;  

2) budowę siłowni street workout o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażeniem;  

3) budowę ścieżki zdrowia o nawierzchni z kruszywa frakcji 0,8, kamiennego; 

4) budowę strefy do tenisa stołowego z kostki betonowej wraz z wyposażeniem;  

5) wydzielenie wybiegu dla psów o nawierzchni trawiastej z własnym wewnętrznym 

ogrodzeniem; 
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6) wykonanie chodników, schodów terenowych a także infrastrukturę towarzysząca w/w 

pracom  oraz elementami z nimi związanymi takimi jak dojścia i dojazdy w tym budowę 

miejsc postojowych - 11 sztuk oraz jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej,  

7) wykonanie gospodarką zieleni poprzez wycinki, nasadzenia i założenie trawników, 

8) budowę ogrodzenia zewnętrznego terenu przebudowywanego wraz z bramą i furtkami,  

9) montaż małej architektury w tym śmietniki, oraz 4 szt. stojaków na rowery. 

4. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do swz obejmuje: 

1) Projekt zagospodarowania terenu; 

2) Projektem robót Geologiczno-Inżynierskich; 

3) Projektem technicznym Branża Architektura etap I i II; 

4) Projekt Techniczny Branża Konstrukcja; 

5) Projekt Techniczny Branża Drogowa etap I i II; 

6) Projekt techniczny Branża Inwentaryzacja Dendrologiczna wraz z Projektem nasadzeń; 

7) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

5. Decyzje administracyjne stanowią załącznik nr 9 do swz: 

1) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 454/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

2) Decyzja znak WOŚr-V.6541.13.2021.HB z dnia 12.05.2021 r. dotyczącą zatwierdzenia 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

3) Decyzja znak IE.7024.149.2020.KM z dnia 31.12.2020 r. dotyczącą zezwolenia na 

wykonanie zjazdu z drogi publicznej ul. Kolonistów, 

4) Decyzja znak WOŚ.III.71200.149.3.2021.AG z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca usunięcia 

drzew. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie najpóźniej do 

momentu podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony na podstawie 

kosztorysu szczegółowego. 

7. Kosztorys szczegółowy musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze związane z 

wykonaniem zadania, a ilości podane zostaną w (m, m2, m3, t, kg) sposób szczegółowy (nie 

dopuszcza się podawania zakresów prac w kompletach.). Koszty bezpośrednie kosztorysu 

muszą zawierać tylko elementy robót budowlanych, a elementy takie jak: badanie, 

sprawdzenia, organizacje placu budowy, media, koszt utrzymania kadry zostaną wliczone do 

kosztów ogólnych robót budowlanych i nie będą wyszczególnione w kosztorysie.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów budowlanych, które są 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Na 

żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności użytych na budowie 

wyrobów z polską norma lub aprobata techniczną, atesty, deklaracje zgodności itp. 

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót , wymagające 

wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. 

Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 
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ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

10. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Podział zamówienia na części 

wiązałby się z niewłaściwym wykonaniem zamówienia, ponieważ roboty budowlane 

stanowiące przedmiot zamówienia są ze sobą ściśle powiązane, przenikają się, a 

skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących różne części byłoby w praktyce 

niemożliwe. Sytuacja, w której prace prowadzi jeden podmiot, zapewnia poprawną realizację 

całości prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie nieprzewidziane lub kryzysowe 

sytuacje, a przede wszystkim - nadzór nad realizacją całości prac przez jednego kierownika 

budowy. Ponadto, sytuacja, w której w obrębie jednego terenu budowy, prace prowadzi jeden 

podmiot, który jednocześnie za ten teren w pełni odpowiada, eliminuje potencjalne spory 

dotyczące zakresu odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce na tymże terenie budowy. 

Realizacja prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/ gwarancją 

na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy robót będą 

ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie rękojmi/ gwarancji. W związku 

z powyższym bezzasadne byłoby dzielenie zamówienia na części. 

11. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub 

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące 

roboty ogólnobudowlane, w tym osoby wykonujące prace fizyczne i operatorów sprzętu, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

12. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów 

zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak w dokumentach zamówienia znajduje 

się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

(nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 

99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym zamawiający 

nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy 

materiałów i produktów. Tym samym wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia 

przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu 

materiałów i produktów równoważnych.  

13. Ilekroć w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub 

równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych 

pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą spełniały kryteria zastosowane 

przez zamawiającego w celu oceny równoważności. W przypadku zaoferowania materiałów 

lub produktów równoważnych wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis 
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materiałów i produktów równoważnych oraz wykazać, że spełniają one kryteria zastosowane 

przez zamawiającego w celu oceny równoważności. 

14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne.  

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania 

określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują 

odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 

15. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu polisy lub inne dokumenty 

potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, na zasadach określonych w § 15 projektu 

umowy. 

16. Należność za wykonane dostawy zostanie opłacona zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej 

załącznik nr 4 do siwz. 

17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

18. Przedmiotem odbioru jest wykonanie całości zagospodarowania terenu wraz z montażem 

wyposażenia  

 

           Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, 

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 4 – projekt umowy, 

Załącznik nr 5 - wykaz podstaw wykluczenia, 

Załącznika nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa, 

Załącznik nr 8 – Tabela Elementów Rozliczeniowych, 

Załącznik nr 9 – dokumenty formalne 


