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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO SZCZECIN
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
UL. ŚLĄSKA 54, 70-430 SZCZECIN
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ PROGÓW UNIJNYCH, O JAKICH
STANOWI ART. 3 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH NA:
„DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE
LOKALU PRZEZNACZONEGO NA KLUB DZIECIĘCY PRZY UL. MAZURSKIEJ 31/5 W
SZCZECINIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: „4 PUBLICZNE KLUBY DZIECIĘCE W
SZCZECINIE".

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.), zwana dalej „ustawą pzp” lub „pzp”.
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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
1) Gmina Miasto Szczecin - Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin,
2) numer telefonu (sekretariat): 91 434 16 16
3) adres e-mail: biuro@zespolzlobkow.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:
https://zespolzlobkow.szczecin.pl/bip/zamowienia-publiczne
5) adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /zlobkiszczecin/SkrytkaESP,
6) identyfikator postępowania na miniPortalu: b47c0ba6-aed4-49a2-81eb-2fc4ab7a5c31
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o
których mowa w art. 3 pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: podział zamówienia na części
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania
zamówienia, zaś konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.
12. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego,
2) przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych do określonych w
zamówieniu podstawowym,
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3) wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego,
4) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunki umowy podstawowej oraz
ustalone w wyniku negocjacji.

ROZDZIAŁ II: ZASADY KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM.
ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami:
1) komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy składania ofert),
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 na
elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) nie będzie brana pod uwagę;
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego „formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również
przez MiniPortal (adres: 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) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
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 i wymagane zapisami SWZ
składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
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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 w 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;
4) 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”;
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 z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę
podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) 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;
9) 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 informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania
zostały
opisane
w
„Instrukcji
użytkownika”,
dostępnej
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10) wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale V
pkt 6 SWZ;
11) ofertę należy sporządzić w języku polskim;
12) 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 mini portalu;
13) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się
posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego
postępowania;
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14) osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Jakub
Gołębiowski;
15) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 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).
16) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez
wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli są wymagane;
17) w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy
należy użyć formatu XAdES.
18) dopuszczalne formaty przesyłanych danych w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
19) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez
wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

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. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w rozdziale V SWZ.
5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V pkt 2 SWZ,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
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tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.
7. 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,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

ROZDZIAŁ IV: JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
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 wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy.
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 udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty
4. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w
jego toku protokół postępowania.
5. 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 protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale II SWZ.
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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 spra wie
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 za środków ochrony prawnej, o
których mowa w ustawie pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
8. 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 – Zespół Żłobków
Miejskich,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 608 059 292 e-mail: iod@itservis.com.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 Pani/Pana 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:
- 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;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w
przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
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 zakończonego 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
7.
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9)

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 ograniczenia
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 dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że
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.
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 którym 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. DOKUMENTY.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pzp, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 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,
 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,
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b)

c)

d)
e)

f)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 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),
 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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 lit a),
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,
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
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,
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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 kons umentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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2) art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) pzp, tj. wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1)

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie
roboty budowlane o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda.
Przez określenie „roboty budowlane” należy rozumieć: budowę, przebudowę lub
remont obiektu kubaturowego w branży budowlanej, branży sanitarnej i branży
elektrycznej, bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty
budowlanej.
Przez określenie „obiekt kubaturowy” należy rozumieć: budynek lub innego rodzaju
obiekt budowlany, któremu można przypisać parametr objętości.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający dopuszcza, aby w/w warunek wykonawcy spełniali łącznie.
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Uwaga: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wyko nawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V pkt 6 ppkt 5
SWZ.
2)









dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Dodatkowe informacje:
przez „uprawnienia budowlane” Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające
uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza
legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium
Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego,
na podstawie art. 104 ustawy - Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w
życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie,
zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich
nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia
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wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu
uprawnień z posiadanego zaświadczenia,
 wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się
językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość
tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii
budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
 Ilekroć w treści SWZ jest mowa o: „budowie lub przebudowie lub remoncie” - należy
przez to rozumieć budowę lub przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane; „kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć
kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP
nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem
ogłoszenia. 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.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:
1) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ oraz, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu, określone w pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ, wykonawca dołącza do
oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w ppkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 1, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
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4. Poleganie na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wy konają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;
5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
4) UWAGA: wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że:
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2
niniejszego rozdziału, tj.:
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
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wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz;
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
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
6. Ofertę składa się na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Wraz z formularzem oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa osobno każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną;
2) dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), a także w
przypadkach wskazanych w rozdziale III pkt 1 SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SWZ).
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr
5 do SWZ;
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby (zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 SWZ);
5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy (w przypadku, o którym mowa w rozdziale III pkt 4 i 5 SWZ) – według
wzoru oświadczenia składanego na formularzu oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ;
Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument;
6) przedmiotowe środki dowodowe:
- wykaz rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności
(jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) - na potwierdzenie, że oferowane
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rozwiązanie, obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące
wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego (w przypadku, o którym
mowa w Rozdziale XV pkt 6 i 7 SWZ - jeżeli wykonawca przewiduje zastosowanie
rozwiązań równoważnych).
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. dokument.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ VI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15 kwietnia 2021 r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określo nego w dokumentach zamówienia, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, następuje wraz z
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ VII: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe postanowienia dotyczące terminu wykonania zamówienia zostały uregulowane
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy oraz z tytułu gwarancji przez minimum 60 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
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3. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może
zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

ROZDZIAŁ VIII: WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium według wyboru wykonawcy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Bank PKO BP S.A.
Oddział 1 w Szczecinie nr 59 1020 4795 0000 9102 0400 6748, w tytule przelewu
należy wskazać numer sprawy i nazwę postępowania. Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) 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 wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia,
gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie,
3) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
pzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. gwarancję
bankową lub ubezpieczeniową) jako załącznik do oferty, w wydzielonym pliku (np. w formacie
.pdf).
6. Oferta wykonawcy, który: nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp - zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

ROZDZIAŁ IX: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w rozdziale II SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W
przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
pkt. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 2, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ X: SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót
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2.

3.

4.

5.

6.

objętych dokumentacją projektową, 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. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania przedmiotu
zamówienia.
Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Tak wskazana cena będzie stanowić podstawę do obliczenia punktacji ofert w
kryterium „cena”.
Wszystkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym za realizację przedmiotu
zamówienia, dokonywane będą w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę
brutto cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę
wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą
występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączo nych
przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w
przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy przy wycenie prac.
Cena ofertowa musi zawierać również:
1) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon,
dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątaniem i uporządkowaniem terenu
budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym
przekazanie pomieszczeń bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności
angażowania obsługi żłobka oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w
wyniku działań Wykonawcy,
2) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż terenu budowy,
3) koszty wykonania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunkami
technicznymi, dokumentacją projektową, itd. badań, sprawdzeń, prób i pomiarów oraz
sporządzenia stosownych protokołów i przekazanie ich Zamawiającemu w jednym
egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
5) koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających,
trwałych wygrodzeń części budynku i terenu w których prowadzone są prace od części
użytkowanych przez placówki i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń
koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
6) koszty wynikające z utrudnień i ograniczeń w prowadzeniu prac, wynikające z
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charakteru placówki jaką jest żłobek,
7) koszty odbiorów, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
dokumentacją projektową,
8) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja ),
9) koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego wyposażenia (przewidzianego w do
demontażu i wywozu),
10) koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 2
egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD w 2 egz.,
11) koszty realizacji w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego zgodnie z umową o roboty budowlane,
12) podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów,
13) pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco nis kie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od
wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub
ich istotnych części składowych.
8. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30%
od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 pzp,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 1.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
10. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
11. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty (dotyczy sytuacji, gdy wybór oferty
wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego):
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
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prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku,
4) wskazać stawki podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie
miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XI: SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ofertę należy złożyć do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 11:30.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę
podawczą Zamawiającego ePUAP.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r., o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce „deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
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
Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XII: WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) cena – 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
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najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej
2)

okres gwarancji i rękojmi – 30 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” (GR):
Wykonawca musi wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ długość
okresu gwarancji i rękojmi. Za przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy zostaną
przyznane punkty w następujący sposób:
okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej
GR = --------------------------------------------------------------------najdłuższy ofertowy okres gwarancji i rękojmi

x 100 pkt x 30 %

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancję i rękojmię na okres krótszy niż 60 miesięcy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaproponuje
gwarancję i rękojmię na okres dłuższy niż 72 miesięcy, do oceny ofert w niniejszym
kryterium zostanie przyjęty okres 72 miesięczny, jako maksymalny zgodny z żądaniem i
możliwościami Zamawiającego, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i
rękojmi zgodny z oświadczeniem wykonawcy.
Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy rozpo cznie się
zgodnie z treścią § 13 projektu umowy.
3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki – 10%
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za nieterminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia” (K):
Wykonawca musi wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji zadani a w terminie, o którym
mowa w § 9 ust. 1 projektu umowy w wysokości od 0,1% do 1,3% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za realizację przedmiotu umowy.
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wysokość kary umownej za zwłokę w ofercie ocenianej
K = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
najwyższa ofertowa wysokość kary umownej
za zwłokę
Minimalna wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia
wymagana przez Zamawiającego wynosi 0,1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień
zwłoki w wysokości niższej niż 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Jeżeli
wykonawca
zaoferuje
karę
umowną
w
wymiarze
przekraczającym
1,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, do oceny ofert
w niniejszym kryterium zostanie przyjęta kara na poziomie 1,3% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
Liczba punktów S = C + GR + K
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W
przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek), a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Projekt pn.:„4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
22

Nr referencyjny: ZŻM/5/2021
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku innych omyłek polegające na
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na
poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w
wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 226 pzp.
8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób,
2) Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertą,
3) wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4) wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty,
5) przed zawarciem umowy, wykonawca którego oferta została wybrana, zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu w szczególności:
a) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, o której mowa w Rozdziale III pkt 7 niniejszej SWZ;
b) harmonogram rzeczowo-finansowy;
c) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja
szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów
rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów
pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły:
Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV
gdzie:
Ck - oznacza cenę kosztorysową,
L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy
sprzętu i środków transportu technologicznego - ns ,
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c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę
robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe
maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs,
n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg
wzoru:
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs
Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową,
Kp - oznacza koszty pośrednie,
Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową,
Z - oznacza zysk kalkulacyjny,
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,
PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT).
Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów
materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania. Koszty pośrednie w kosztorysie
oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i ustalonej podstawy
naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza. W kalkulacji szczegółowej
ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosztami zakupu.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie
wszystkich wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 253 pzp.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie.
11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 pzp, Zamawiający
unieważni postępowanie.

ROZDZIAŁ XIII: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY,
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na
zasadach określonych w projekcie umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej do dnia zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie;
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
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3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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;
jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym;
jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy;
zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach;
w przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku,
zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty,
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta
gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;
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;
Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości;
jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy,
b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
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zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia,
c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XIV: 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 lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i
Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, 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. 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
ppkt 1.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs 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. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze 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.
10.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
11.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
pzp - „Środki ochrony prawnej".

ROZDZIAŁ XV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie
lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, w ramach
projektu pn.: „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie".
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem zmian w
projekcie oraz informacji wskazanych w opisie technicznym zakresu robot budowlanych do
wykonania (załącznik nr 6 do SWZ).
3. Załączone przedmiary robót stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny jednostkowej.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV):
1) 45000000-7 Roboty budowlane
2) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują czynności
wskazane w paragrafie 7 ust. 1 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy.
6. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanyc h, systemów,
urządzeń zawarte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i
technologicznych Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy
rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Zamawiający
informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia lub materiały
wymienione w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych mogą być zastąpione urządzeniami lub materiałami
równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć
materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Równoważne produkty
i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym
prawem.
7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych odniesień do norm, ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.
1 pkt. 2 oraz ust. 3 pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ilekroć
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych występują odniesienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub
równoważne”.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 i 7, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych wraz z jego opisem lub normami (zgodnie z rozdziałem V pkt 6 ppkt 6 SWZ),
za pomocą którego wykonawca wykaże, że oferowane przez niego rozwiązanie, obiekt
budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub
funkcjonalności określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Załączniki:
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Formularz oferty;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału;
Oświadczenie podmiotu udostępniających zasoby;
Projekt umowy;
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
Dokumentacja projektowa.

Projekt pn.:„4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
29

