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ROZDZIAŁ I. 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 

zwany dalej „Zamawiającym” 
 

tel./fax: 32 67 243 37 
NIP: 649-198-79-28, REGON: 000 674 827 

http://www.osir.net.pl/ 
e-mail: osir@osir.net.pl 

 
 

ROZDZIAŁ II. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą               
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „ustawą Pzp”. W sprawach 
nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: roboty budowlane.  
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym zastosował tzw. „procedurę 

odwróconą” – zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp. 
 
 

ROZDZIAŁ III. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą                      
i infrastrukturą techniczną.” 
 

 
Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące tężni solankowej: 
Powierzchnia zabudowy 35,47 m2; 
Kubatura 130 m3; 
Wysokość tężni 5,92 m; 
Szerokość tężni 6,00 m (zewnętrzny obrys płatwi); 
8,59 m (po przekątnej dachu tężni solankowej). 
 
Stan istniejący: 
Działka w obszarze inwestycji posiada rzędne terenu: 332,70m - 332,80m n.p.m. 
Na terenie objętym inwestycją znajdują się urządzenia sportowe tj. stadion sportowy, 
basen, boiska, obiekty kubaturowe tj. hala sportowa, budynek biurowo – gastronomiczny, 
budynki gospodarcze oraz tereny rekreacyjne i tereny zielone. 
Obszar inwestycji obejmuje tereny zielone oraz wjazd i wejście na działkę oraz miejsca 
postojowe. Teren jest w całości ogrodzony. Działka skomunikowana jest bezpośrednio z 
ciągami komunikacji pieszej chodnik przy ul. Sienkiewicza. Posiada również bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza. Na terenie objętym inwestycją - są urządzenia 
budowlane oraz infrastruktura techniczna: 
-  sieć energetyczna istniejąca, 
-  sieć wodociągowa istniejąca 
-  kanalizacji sanitarnej istniejąca. 

http://www.osir.net.pl/
mailto:osir@osir.net.pl
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Projektowana wiata usytuowana będzie w południowej części działki. 
 
2. Zakres robót obejmuje: 

1) Charakterystyka konstrukcji: 

a) Układ konstrukcyjny: 

Tężnię solankową zaprojektowano na układzie sześcioboku. Konstrukcja 

drewniano-płatwiowa, na której oparte są krokwie. Całość konstrukcji 

zbudowana z drewna suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna 

świerkowego klejonewego czołowo na planie sześcioboku z kolumną tarniny 

pośrodku. Wymiary tężni 5,92 m wysokości i 8,59 szerokości po przekątnej 

dachu.  

b) Sposób posadowienia: 

Fundamenty tężni – płyta żelbetowa gr. 30 cm posadowiona na poziomie -30, od 

terenu na podsypce z piasku o gr. 15 cm oraz stabilizacji piasku z cementem gr. 

20 cm. 

c) Dach: 

Całość wiaty pokryta dachem konstrukcji drewnianej  w układzie konstrukcyjnym 

sześcioboku. Na krokwiach 8x18cm, pełne deskowanie (podbitka świerkowa), 

papa i pokrycie gontu bitumicznego.  

d) Posadzka: 

Posadzka w tężni z kruszywa granitowego o gr. 5 cm wysypanego na płycie 

żelbetowej.  

e) Orynnowania i rury spustowe. 

Orynnowanie i rury spustowe wykonane z PCV w kolorze zbliżonym do koloru 

pokrycia dachu. 

 

2) Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego: 

a) Instalacja elektryczna wewnętrzna; 

Zasilanie instalacji wewnętrznej z projektowanego przyłącza skrzynkowego ZN 

kablem ziemnym YKY 3x4 mm2 w rurach osłonowych, karbowanych do szafki 

złączeniowej ZN zlokalizowanej przy tężni. Przewiduje się podświetlenie tężni 

reflektorkami świecącymi w gorę lub w doł oprawa zewnętrzna 1LED stal 

nierdzewna. Obudowa: stal nierdzewna, szkło ochronne hartowane umieszczone 

na słupach. Zasilanie reflektorków przewodem kabelkowym układanym w rurze 

ochronnej.  

b) Instalacja technologii tężni solankowej: 

 Zbiornik solankowy PEHD – o pojemności 7,50 m3 o wymiarach 1,36 x 3,575 

m, 

 Pompa obiegowa - ze stali nierdzewnej nadająca się do różnych zastosowań, 

dużej ilości cząstek zawieszonych, obiegu ozonu i wody solankowej, 

 Instalacja – orurowanie - ze względu na agresywne właściwości solanki 

powinna być zbudowana tylko i wyłącznie z materiałów odpornych, 

 Układ sterowania - Tężnia Solankowa ZST-1: 

Dane techniczne: 

• napięcie zasilania 230VAC(-10%+5%)50 Hz, 

• układ sieci TNC-S, 

• moc odbiorników elektrycznych 0,4 kW. 
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3) Zagospodarowanie terenu obejmuje: 

 Przygotowanie placu budowy: 

a) demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie bitumiczne, 

trelinki, płyty betonowe ażurowe), 

b) likwidacja części nawierzchni biologicznie czynnej w miejscu budowy tężni 

solankowej, oraz układu ciągów komunikacyjnych, 

c) demontaż istniejących elementów ogrodzenia w zakresie objętym opracowaniem. 

   Roboty montażowe: 

a) wykonanie podbudowy wraz z nawierzchniami utwardzonymi (płyty betonowe 

ażurowe, kostka betonowa, nawierzchnie ozdobne z kamieni: otoczaki) 

b) przygotowanie podłoża pod montaż koszy na śmieci i ławek, stojaków na rowery, 

tablic informacyjnych, oświetlenia. 

 

 
3. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowalno - wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (jako element 
pomocniczy do kalkulacji  ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej siwz). 
 

1) Projekt budowlano – wykonawczy dla branży: architektoniczno – budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej oraz projekt budowlano – wykonawczy dla zagospodarowania 
terenu został sporządzony przez Pana mgr inż. Andrzeja Wolańskiego - Pracownia 
Projektowa gww99 architekt ul Powstańców Śląskich 12/63 42-400 Zawiercie. 

 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży: 

architektoniczno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zagospodarowania terenu 
został sporządzony przez Pana mgr inż. Andrzeja Wolańskiego - Pracownia 
Projektowa gww99 architekt ul Powstańców Śląskich 12/63 42-400 Zawiercie. 
 

3) Przedmiar robót dla branży: architektoniczno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 
oraz zagospodarowania terenu został sporządzony przez Pana mgr inż. Andrzeja 
Wolańskiego - Pracownia Projektowa gww99 architekt ul Powstańców Śląskich 12/63 
42-400 Zawiercie. 
 
 

4. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do 
SIWZ wzór umowy. 

 
5. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen 
technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w 
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza 
złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań 
„równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą 
zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), 
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e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
f) standardów emisyjnych. 

 
6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 

7. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i 
certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 
 

8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa 
jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 
technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 
normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę 
lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

 
10. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. nr 1333 z późn. 
zm), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2020r., poz. nr 
215 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i 
SIWZ. 

 
11. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 
 

12. Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu 
zamówienia, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. 

 
13. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 

14. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem 
umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były 
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) niezależnie od tego, czy prace 
te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy 
fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących 
usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub 
nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą 
wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 
 
Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. 
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Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, 
uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na 
umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 
do SIWZ. 
 
15. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 

 
Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 
zastosowanie następujących rozwiązań architektonicznych: 
Spadek w poprzek ciągu pieszego nie będzie przekraczać 2%.  
Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą umieszczone poza główną 
przestrzenią komunikacyjną. 
Schody i pochylnie będą umieszczane w taki sposób, żeby nie zawężać minimalnej 
wymaganej przestrzeni komunikacyjnej – projektowane schody zewnętrzne zaprojektowano 
jako dodatkowy element małej architektury – schody stanowią dodatkowe dojście do teżni. 
Minimum 5% miejsc parkingowych będzie przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Sposób zaprojektowania i umiejscowienia ogrodzeń, bram i furtek nie 
może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. 
Furtki zaprojektowano w taki sposób, żeby nie utrudniały dostępu osobom niepełnosprawnym. 
 
16. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który zostanie 

doręczony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy, z uzyskaniem wcześniejszej 
akceptacji jego formy i zapisu przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać 
założenie jak powyżej i być sporządzony wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru 
umowy. Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne Zamawiającemu w celu kontroli 
realizacji zamówienia. Harmonogram będzie wymagał akceptacji Zamawiającego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wartości kosztorysowych realizacji poszczególnych 
obiektów wchodzących w skład zadania. Jeżeli zaproponowana wartość obiektu 
(elementu) będzie budziła zastrzeżenia co do jej wysokości, to Zamawiający będzie 
mógł żądać opracowania szczegółowego kosztorysu budowlanego, który pozwoli 
zweryfikować założenia finansowe ujęte w harmonogramie. 
Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego po zakończeniu robót musi być potwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Należy je zgłosić przed dniem umownym  zakończenia robót w 
taki sposób, aby dzień odbioru końcowego mieścił się w terminie umownym zakończenia 
zadania. 

 
17. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne. 
 

 

ROZDZIAŁ IV. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 23 grudnia 2020 roku. 
 

ROZDZIAŁ V. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 

 nie podlegają wykluczeniu; 
 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 
 
 
1. Podstawy wykluczenia: 
 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 

ust. 1b ustawy.  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie tężni solankowej o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto. 
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Pojęcia „budowa” należy rozumieć zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2020r., poz. nr 1333 z późn. zm.). 
 
Uwaga nr 1:  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany 
będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 
 

ROZDZIAŁ VI.   

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego 
(Rozdział V ust. 1 i 2) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
(oświadczenia z art. 25a ustawy) tj.: 
 
a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww 
oświadczenie składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w 
postępowaniu potwierdza jego spełnienie. Dopuszcza się oświadczenie złożone 
łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez 
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.  

 
Informacje zawarte w w/w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa powyżej. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy 
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Uwaga nr 2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w 
pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie 
nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 
W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 

 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako 

najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(Rozdziału V ust. 2 pkt 3 SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów): 
 
UWAGA 3: 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ, 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa 
w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału V ust. 2 pkt 3  
 

 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  
 

Uwaga nr 4: 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty 

 
 

Uwaga nr 5 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2020r., poz. nr 346). 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę                                    
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

 
ROZDZIAŁ VII. 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale XIII SIWZ oraz ust. 3, Zamawiający 
dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. nr 1041), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu (nr faksu: 32 67 243 37)) lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – adres e-mail: osir@osir.net.pl 
 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: ZP.271.1.2020. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w rozdziale VI SIWZ (składane na potwierdzenie braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu), przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia, o których 
mowa w rozdziale VI SIWZ, składane są w formie pisemnej w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 
postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Oświadczenia, o których mowa w art. 25a 
ustawy Pzp składane są, pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone 
własnoręcznym podpisem.  

 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

 
5. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 
stronie internetowej pod następującym adresem: http://www.bip.osir.net.pl/ 
 

6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, 
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

mailto:osir@osir.net.pl
http://www.bip.osir.net.pl/
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7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Marcin 
Szczerbiński. 

 

 
ROZDZIAŁ VIII. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

 

ROZDZIAŁ IX. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 

ROZDZIAŁ X. 

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału 
podwykonawców. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

5. Ponadto warunki dotyczące uczestnictwa podwykonawców określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
6. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do 
uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z 
tytułu gwarancji i rękojmi. 
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ROZDZIAŁ XI. 

 KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów (dot. odpowiednio warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w ust 2 rozdziału V SIWZ), niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
dokument ten np. zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 

 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 . 
 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia (rozdział V ust. 2 pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału. 

 
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w ust. 2 rozdziału V SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (ust. 1 rozdziału VI 
SIWZ). 
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7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub 
sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w ust. 3 rozdziału VI SIWZ). 

 
 

ROZDZIAŁ XII. 

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których 
mowa w ust. 1. 

 
 

ROZDZIAŁ XIII. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). 

1.1. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 
wartość bez kwoty podatku. 

1.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 
w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać część/zakres zamówienia jaką 
wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę (firmę) 
podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 
przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim punkcie w Formularza 
oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 
punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

1.3. Z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego należy wypełnić odpowiedni 
punkt Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczący statusu przedsiębiorcy. 



 

 

 16 

1.4. W celu uzyskania przez Wykonawcę punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi 
(na roboty budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia)” - należy wypełnić odpowiedni 
punkt w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

1.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ (na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania), składane są w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 
papierowej, własnoręcznym podpisem. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ustawy Pzp składane jest, pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone 
własnoręcznym podpisem. 

1.6. 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 lub oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą. 

1.7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 
2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do 
SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone 
własnoręcznym podpisem. 

2.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem notarialnie w formie pisemnej – jeśli dotyczy. 

2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta 
ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot udostępniający zasoby. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku 

polskim. 
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 
7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 
jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod 
warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo 
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub 
pełnomocnika); 

 
13. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych. 
14. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

15. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami 
w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
wykonawcy, zaadresowane na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. 
Moniuszki 10,42-400 Zawiercie oraz opisane w następujący sposób: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca Zamawiający 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
                                                                       ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 

…………………………….. 

OFERTA 
 
„Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną.” 

 
Nie otwierać przed dniem 28.10. 2020 r.,  godz. 10.15. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę 

 
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 
wyżej w ust. 16. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. 

17. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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1) W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z 
późn.zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym 
poinformuje Wykonawcę. 

2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane 
i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 
przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

3) Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, INFORMACJA Z OTWARCIA 

OFERT  

 
1. Miejsce składania ofert:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu (sekretariat)  
ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
(sekretariat). 

2. Termin składania ofert:  
do dnia  28.10 .2020 r. do godz. 1000. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zawierciu, w dniu w którym upływa termin składania ofert, o godz. 
1215. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem 
VAT). 

6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(http://www.bip.osir.net.pl/) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których wyżej mowa Wykonawcy złożą, 
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

 
 

ROZDZIAŁ XV. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

http://www.bip.osir.net.pl/
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1. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonego przedmiaru 
robót pełniącego wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania 
odbioru robót oraz projektu budowlanego  – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie 
może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy. 

2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT – 
cena brutto. 

3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz 
dokumentacją techniczną, w szczególności koszty związane z: 
1) wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, 
2) dostawą urządzeń i materiałów,  
3) urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy,  
4) dokonaniem wymaganych pomiarów i sprawdzeń, 
5) czynnościami nadzoru, 
6) czynnościami związanymi z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej 

oraz ochroną i utrzymaniem terenu budowy, 
7) naprawą lub wymianą uszkodzonego w trakcie prowadzenia prac mienia, 
8) uporządkowaniem terenu robót i zaplecza; 
9) przygotowaniem i dostarczeniem wymaganych dokumentów. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku). 

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży powyższej 
informacji Zamawiający uzna, że powstanie obowiązku podatkowego leży po stronie 
Wykonawcy 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
 

 
ROZDZIAŁ XVI. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem: 
 

a) cena ofertowa –  60 pkt. 
b) okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia)  

- 40 pkt. 
 
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną 

w następujący sposób: 
 
ad. a)  cena ofertowa  IPc  -   maksymalnie 60 pkt. - wg następującego wzoru: 
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CN 
IPc =   -----   x  Zc 

CB 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”, 
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 60 pkt. 
 
Uwaga nr 7: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 
 
Uwaga nr 8: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, 
to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 
 
ad. b) okres gwarancji i rękojmi (na roboty budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia)  - 
40 pkt. - wg następującego wzoru: 
  
 

GiRob 
IPgir =   -----   x  Zc 

60 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
IPgir – liczba punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, 
GiRob – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty spośród wszystkich rozpatrywanych i 
nieodrzuconych ofert, 
Zc – znaczenie (waga) kryterium „gwarancja i rękojmia” wyrażone w punktach – 40 pkt. 
 
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu 
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). W zakresie kryterium „okres gwarancji i rękojmi (na roboty 
budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia)” musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 36 
miesięcy, max. 60 miesięcy).  
Zaoferowanie okresu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej 
sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres 
gwarancji krótszy niż 36 miesięcy -  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy 
gwarancji i rękojmi na (na roboty budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia) – Zamawiający 
przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując minimalną ilość 36 miesięcy. 
 
Uwaga nr 9: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, 
to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.  
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Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert 
dodatkowych. 
 
W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną 
(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 
 
 

KIP = IPc + IPgir  
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 
IPgir –  ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji i rękojmi (na roboty 
budowlane, sprzęt, materiały i urządzenia). 
 
 

ROZDZIAŁ XVII. 

OCENA OFERT 

 

1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23  ustawy ) oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 
Rozdziale V ust. 2 SIWZ. 

 
2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do 
odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

 
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
UWAGA nr 10: 
Brak odpowiedzi przez Wykonawcę na Zawiadomienie dotyczące poprawy omyłek na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający potraktuje jako zgodę na 
poprawienie tych omyłek. 

 
5. W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie 

zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 
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7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z 
ust. 3 Rozdziału VI SIWZ). 

 
 
 

ROZDZIAŁ XVIII. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed 
zawarciem umowy: 

 
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami 

określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ oraz określonymi w 
Rozdziale XIX SIWZ; 

2) Przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) zgodnie 
z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ; 

3) Przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o 
pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy; 

4) Przedłożyć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy; 

5) W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej). 

 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
terminów określonych w art. 94 ustawy. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 
 

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Pan Marcin 
Szczerbiński. 
 

 
ROZDZIAŁ XIX. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT). 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto nr: 33 1240 2975 1111 0010 4324 

0354 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 



 

 

 23 

- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielonych 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. 

 
Uwaga nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach 
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

 
2) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób i terminach: 
- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
 

 
ROZDZIAŁ XX.   

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór 

umowy (załącznik nr 4 do SIZW). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 

nr 4 do SIWZ.  

 

 

ROZDZIAŁ XXI. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g 
ustawy). 

 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

 
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 
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1) Odwołanie wnosi się: 
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób, 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie: 
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i  2 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. 

 
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności   
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
2)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
3)   Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do  
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

4)  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
1) 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 ustawy nie stanowią inaczej. 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

2) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

3) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także 
Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się 
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o prokuraturze. 

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
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zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 
uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
1) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

2) Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy. 

 
 

ROZDZIAŁ XXII. 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 
3. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 
 
 

ROZDZIAŁ XXIII. 

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE  

UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
 

ROZDZIAŁ XXIV. 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 
ustawy. 
 

ROZDZIAŁ XXV. 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z 

WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
 

ROZDZIAŁ XXVI. 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: osir@osir.net.pl 

mailto:osir@osir.net.pl
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ROZDZIAŁ XXVII. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 

ROZDZIAŁ XXVIII. 

AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
 

ROZDZIAŁ XXIX. 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUM  

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
 

ROZDZIAŁ XXX. 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 

 
 

1. Zgodnie z art. 13 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 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.), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji                        

w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Piotra Juzoń, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 
następujący sposób: tel. +48 500 200 632, fax: +48 32 268 44 11, e-mail: 
pjuzon@abIData.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego; 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby lub podmioty, którym na podstawie 
przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty, 
którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

mailto:pjuzon@abIData.pl
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawo zamówień 
publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zaś konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje, 
że: 

 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku gdy  
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa 
w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 
zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta 
została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ. W 
przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

- Załącznik nr 1 Formularz oferty; 
- Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
- Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
- Załącznik nr 4 Wzór umowy; 
- Załącznik nr 5 Informacja w sprawie grupy kapitałowej, 
- Dokumentacja projektowa, STWiOR. 

 


