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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

DLA 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

ogłoszonego zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

którego przedmiotem jest: 

 

„Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził w dniu: ………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ilekroć w treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wskazano akty 

prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia 

przedmiotowego postępowania 

 

 

Zabrze, dnia 28 lutego2023 r.  
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Dział I 

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania: 

 

1. Zamawiającym jest:  Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze 

1.1. Numer telefonu: +48 32 438 63 00 

1.2. Adres poczty elektronicznej: przetargi@arena-zabrze.pl    

 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl. 

2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący 

bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1355a21f-b998-11ed-

b8d9-2a18c1f2976f  

2.2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

2.3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

                ocds-148610-1355a21f-b998-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

 

Dział II 

Tryb udzielenia zamówienia oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawcy po badaniu i ocenie 

ofert 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną w dalszej części 

SWZ Ustawą lub Pzp. 

 

2. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

 

Dział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu. 

 
1.1. Podstawowe parametry techniczno - użytkowe projektowanej części obiektu:  

1.1.1. pow. zabudowy ~ 5 445 m2  
1.1.2. pow. użytkowa netto ~ 15 216 m2  
1.1.3. wysokość trybun (nad poziom boiska ) - 20,92 m  

mailto:przetargi@arena-zabrze.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1355a21f-b998-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1355a21f-b998-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
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1.1.4. wysokość zadaszenia - 31,57 m 
1.1.5.  długość budynku ~116 m, 
1.1.6. szerokość budynku ~41,5 m, 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem 

przedmiotu zamówienia zostały określone w następujących załącznikach: 

2.1. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa - stanowiąca 
załącznik nr 2 do SWZ. 

 
3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

3.1. Kod główny:  45212224 - Roboty budowlane 
3.2. Dodatkowy przedmiot, kod (CPV): 

3.2.1. 45100000-8 – Przygotowanie ternu pod budowę, 
3.2.2. 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części orz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, 

3.2.3. 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
3.2.4. 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia, 
3.2.5. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

4.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy 

w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem, tj.:  

4.1.1. Roboty ziemne,  

4.1.2. Roboty sanitarne, 

4.1.3. Roboty zbrojarskie 

4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w za-

kresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje  

z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 

do SWZ. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem kalendarza rozgrywek sportowych 

klubu sportowego „Górnik Zabrze” SA.  W szczególności, dotyczy to dnia meczowego  

w którym dostęp do terenu budowy może zostać ograniczony lub wyłączony, co nie 

powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 

 
7. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:  
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taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. 

 

8. Postanowienia dotyczące równoważności: 

8.1. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp w sytuacji, gdyby w załącznikach stanowiących 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom 

nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, należy przyjąć, że każdej: normie, 

europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi 

referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”.  

 

 

Dział IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 12 miesięcy 

od podpisania umowy. 

 

Dział V 

Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 2 niniejszego 

Działu SWZ, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 niniejszego Działu SWZ. 

 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). 

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców,  

o których mowa w: 

2.1.1. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, 

2.1.2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, 

którzy spełniają warunek udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł. 

3.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, 

którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

tj.: 

3.2.1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie należycie wykonał w ramach odrębnych umów, co 

najmniej trzy (3) roboty budowlane polegające na budowie obiektu 

kubaturowego o kubaturze min. 35 000 m3, każda na kwotę co najmniej 

30 000 000,00 zł brutto. 

 

W przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia 

jako członek konsorcjum to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część 

zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez 

zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

 

3.2.1.1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 

podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym 

powyżej mowa w pkt. 3.2.1, musi zostać spełniony w całości przez jednego 

z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. 

3.2.1.2. W odniesieniu do warunku, o którym mowa powyżej w pkt. 3.2.1, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.2.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

5 do SWZ. 

 

3.2.2. dysponował następującym potencjałem osobowym:   

3.2.2.1. jedną (1) osobą – Przedstawicielem Wykonawcy (Dyrektor/Kierownik Kon-

traktu Wykonawcy), spełniającym następujące minimalne wymagania - 

posiada doświadczenie zawodowe jako Dyrektor/Kierownik kontraktu na 
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co najmniej jednej zakończonej budowie jednego obiektu kubaturowego 

o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto. Wskazana osoba 

powinna wykonywać czynności Dyrektora/Kierownika Kontraktu Wyko-

nawcy przez cały czas trwania wskazanej realizacji. 

3.2.2.2. jedną (1) osobą - Kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące 

minimalne wymagania: 

3.2.2.2.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

3.2.2.2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, 

3.2.2.2.3. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmu-

jące pełnienie funkcji kierownika budowy, 

3.2.2.2.4. posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

przy budowie co najmniej jednego zakończonego obiektu kubaturo-

wego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto. 

3.2.2.3. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym łącznie 

następujące minimalne wymagania: 

3.2.2.3.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, in-

stalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3.2.2.3.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa), 

3.2.2.4. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót sanitarnych, spełniającym łącznie 

następujące minimalne wymagania: 

3.2.2.4.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3.2.2.4.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje 

się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). 

3.2.2.5. Osoby, o których mowa powyżej w pkt. 3.2.2 muszą posługiwać się 

językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza 

języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. 

3.2.2.6. Wymienione powyżej w pkt. 3.2.2. osoby ze strony Wykonawcy należy 

traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on 
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całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków 

Wykonawcy.  

3.2.2.7. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno 

stanowisko opisane w pkt 3.2.2. SWZ (dozwolone jest łączenie funkcji).  

3.2.2.8. Uprawnienia budowlane, o których mowa w niniejszej SWZ powinny być 

zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację 

odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. 

 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 

4.2., potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

4.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

4.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

4.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt. 3, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy powyżej w pkt. 2. 

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, 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. 

4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Dział VI 

Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp  

 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Dział V pkt 2 SWZ) oraz spełnianiu warunku 

udziału w postępowaniu (Dział V pkt 3 SWZ) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.  

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Działu SWZ, składa się na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

1.1.1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument w postaci elektronicznej. Przy 

wypełnianiu JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD) 

lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej,  

w szczególności w jednym z formatów przewidzianych w Dziale XI SWZ. 

1.1.1.1. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić 

utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną 

wersję formularz JEDZ (plik xml. stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

1.1.1.2. Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych 

pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. 

1.1.1.3. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod 

adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf. 

1.1.2. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu JEDZ w 

postaci elektronicznej, Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
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1.1.3. Składając JEDZ, Wykonawcy zobowiązani są wypełnić: 

1.1.3.1. Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy: 

1.1.3.1.1. sekcję A: Informacje na temat Wykonawcy (z wyłączeniem punktu 

dotyczącego zamówienia zastrzeżonego), 

1.1.3.1.2. sekcję B: Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy, 

1.1.3.1.3. sekcję C: Informacje na temat polegania na zdolności innych 

podmiotów 

1.1.3.1.4. sekcję D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności wykonawca nie polega. 

1.1.3.2. Część III: Podstawy wykluczenia: 

1.1.3.2.1. sekcję A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 

przestępstwo, 

1.1.3.2.2. sekcję B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne, 

1.1.3.2.3. sekcję C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem 

interesów lub wykroczeniami zawodowymi, ograniczając się w 

ramach sekcji C do oświadczeń, w zakresie wskazanym poniżej: 

1.1.3.2.3.1. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony 

środowiska” 

1.1.3.2.3.2. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego” 

1.1.3.2.3.3. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy” 

1.1.3.2.3.4. „porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu 

zakłócenie konkurencji” 

1.1.3.2.3.5. „bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia” 

1.1.3.2.4. sekcję D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym 

(która uwzględnia również przesłanki wykluczenia, zawarte w art. 7 

ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego). 

1.1.3.3. Część IV: Kryteria kwalifikacji:  

1.1.3.3.1. sekcja ɑ: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 

kwalifikacji. 

1.1.3.4. Część VI: Oświadczenia końcowe (należy wskazać datę, miejsce). 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 1 powyżej, na formularzu JEDZ, składa każdy z Wykonawców. 

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. 
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3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na formularzu JEDZ, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

Dział VII 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujących 

podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w pkt. 2 Działu V SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia): 

1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Pzp, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

1.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, 

dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

1.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej (wzór oświadczenia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz 

z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej), 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp, art. 

108 ust. 1 pkt 4) Pzp (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego), art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp (dotyczących 

zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji), art. 108 ust. 1 pkt 6) Pzp. Wzór oświadczenia będzie przekazany przez 

Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. 

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1.1 i 1.2. 

powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie podstawy wykluczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej 
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(dokument ten winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem). 

2.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Działu, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 

2) i 4) Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy (dokument ten winien zostać wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem). 

 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujących 

podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ (aktualnych na 

dzień ich złożenia): 

3.1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt. 3.1. Dział 

V SWZ, 

3.2. wykazu 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, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty 

budowlane wykazane ww. wykazie zostały wykonane należycie przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty. 

Wzór wykazu robót będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem,  

o którym mowa powyżej w pkt. 2. 

3.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem,  

o którym mowa powyżej w pkt. 2). 

 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1), 2) i 5) Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadość 

uczynienie pieniężne, 

4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub Zamawiającym, 

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

4.3.2. zreorganizował personel, 

4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

4.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 

4.1. - 4.3. powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności, o których mowa w pkt. 4.1. - 4.3. powyżej, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

4.5. W okolicznościach wskazanych w pkt. 4.1. - 4.3. powyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ. 

 

5. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Dział VI SWZ), dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 

 

6. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy: 



 
 

Numer postępowania: SZ/ZP/2/2023 

Specyfikacji Warunków Zamówienia  

Strona 13 z 35 

6.1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  

6.2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

Dział VIII 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiają-

cym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna 

pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.  

 

3.1. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 

dostępny na stronie internetowej: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu  

oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, dostępne na stronie 

internetowej: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf.  

 

4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga  

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia. 

 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf
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6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia (pkt 5 powyżej), 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.  

 

7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, przekazywane w postępowaniu 

sporządza się w postaci elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 

danych (i przekazuje się jako załącznik),  

lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 

 

8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w 

nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert 

opisano w Dziale XI SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy  

do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).  

Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 

Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej 

wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  

 
10. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od 

rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej 

wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu 

(typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 
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11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania 

się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących 

do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest 

posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

 

12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne 

są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

 

13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do 

jednego formularza). 

 

14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 

§ 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: 

14.1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: 

a) Komputer PC:      

− parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, 

− zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub 

nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, 

− Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, 

Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, 

albo 

b) Tablet/Telefon: 

− Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 

Marshmallow, iOS 10.3, 

− Przeglądarka Chrome 61 lub nowa. 

 

14.2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności  Platformy e-Zamówienia może być 

konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji 

danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. 

 

14.3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 

1.2, 

b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 

c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera 

i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. 
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15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz 

udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś 

problem”. 

 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy  

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@arena-zabrze.pl   

nie dotyczy składania ofert!). 

 

17. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza 

komunikacji ustnej w postępowaniu. 

 

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

 

20. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 19 powyżej, 

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 19 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

 

21. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 20 powyżej, nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

Dział IX 

Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z wykonawcami 

 

1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 

postępowania jest: 

Monika Lipich, tel.: +48 32 438 63 00 

 

https://ezamowienia.gov.pl/
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2. Dane kontaktowe Zamawiającego (adresy e-mail) zostały wskazane w Dziale I pkt 1.2. i 
Dziale VIII pkt 1 SWZ. 

 

 

Dział X 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 03.07.2023 r.  

 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 
 

Dział XI 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.   

 

2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności postaci elektronicznej opatrzonej  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2.1. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać  

z właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego 

rejestru, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 

papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające 

pełnomocnictwo) lub notariusz. 

 

3. Ofertę sporządza się, w formacie danych np.: doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf lub .odt. 

 

4. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres poczty elektronicznej do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym (adres 

ten będzie używany wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających komunikację 

wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia). 

 

5. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
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międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

 
6. 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 nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w 

odrębnym pliku.  

 

7. Wraz z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (wzór), należy złożyć: 

7.1. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp  - wzór załącznik nr 4 do SWZ, 

7.2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),  

7.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wynikające z przesłanek określonych w 

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ, 

7.4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), 

7.5. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 

117 ust. 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), 

7.6. Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy). 

 

Dział XII 

Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl. 

 

2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 

podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

 

3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 

pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 

https://ezamowienia.gov.pl/
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Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 

odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.  

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę _e-Zamówienia. 

Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać  w programie Adobe Acrobat 

Reader DC. 

 

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 

„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie 

dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i 

„upuść”) służące do dodawania plików. 

 

6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 

pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

 

7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 

 

8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza 

ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym 

przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

 

9. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 

zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem 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 opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 

udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 

zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i 

inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 
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podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

 

10.  W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

11. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje 

się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu 

Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce 

„Oferty/Wnioski”. 

 

12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 

 

13. Termin składania ofert: 05.04.2023 r., godzina 10.00 

 

14. Termin otwarcia ofert: 05.04.2023 r., o godzinie 11.00 

 

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

 

16. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

17. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce „Oferty/wnioski” dostępnego na Platformie e-Zamówienia. 

 

18. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

18.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte, 

18.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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Dział XIII 

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 

 

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium 

o wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) na czas 

związania ofertą. 

 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 

98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 

 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu, 

3.2. gwarancjach bankowych,    

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

3.4. 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 wniesienia wadium w formach określonych w pkt 3.2- 3.4. powyżej, 

dokument winien być wystawiony na Zamawiającego. 

 

5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

w Pekao S.A. nr: 27 1240 4272 1111 0010 5787 3784 Kod Swift (wymagany przy 

przelewach międzynarodowych): PKOPPLPW 

 

6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania 

oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego. 

 

7. Wadium w formie niepieniężnej:  

7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej, 

7.2. treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz 

numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego, 

7.3. udzielona gwarancja: 

7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 

żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, 
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7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, 

7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

Zamawiającemu całej kwoty wadium, 

7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od 

odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,  

7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). 

 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp. 

 

Dział XIV 

Sposób obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty to ryczałtowa kwota brutto wskazana przez Wykonawcę w pkt. 1 formularza 
oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W cenie oferty należy uwzględnić należny 
podatek VAT, zgodny z przepisami podatkowymi kraju siedziby Wykonawcy wg stawki na 
dzień składania ofert. Wykonawca poda cenę w sposób określony w formularzu oferty 
(wzór załącznik nr 1 do SWZ).  
 

2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy 
(załącznika nr 3 do SWZ) cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie 
choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. 
Oznacza to, że wykonawca skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy oraz że przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego 
zrealizowania przez wykonawcę zakresu rzeczowego robót. 

 
3. Cenę oferty należy obliczyć i skalkulować w oparciu o załączniki do SWZ wymienione w pkt. 

3 Działu III SWZ.  
 

4. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Załączone do 
projektu budowlanego i przekazane Wykonawcom przedmiary robót budowlanych 
(załącznik nr 2 do SWZ) są jedynie materiałem pomocniczym (tj. przedmiary poglądowe, 
orientacyjne) i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji 
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.  

 
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
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6. Przyjmuje się, że cena oferty obejmuje wszystkie potrzeby i zobowiązania Wykonawcy 
wynikające z przyszłej umowy.   

 
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.  
 

8. Uważa się, że cena ofertowa podana w formularzu oferty zawiera każdy upust, jeśli jest 
oferowany. Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie będzie brany 
pod uwagę.  

 
9. Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych 

polskich (PLN). Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w 
ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy 
zaokrąglić w górę.  

 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

publicznego.  
 

11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w 
tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  
1.1 W formularzu oferty, Wykonawca ma obowiązek:  
11.1.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  
11.1.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  
11.1.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku,  
11.1.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie.  
11.1.5. w pkt. 1 formularza oferty wskazać cenę bez podatku od towarów i usług (cena 
netto). 
 

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

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium: 
 

Opis 
kryterium 

War. % 
kryt. 

Zasady przydzielania punktów 

cena 100 % 

    najniższa zaoferowana cena oferty 
----------------------------------------------------------
--- x 100 pkt. 
   cena zaoferowana w badanej ofercie 
 

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy skła-
dający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ wa-
runki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 
pkt 1. 

 

Dział XVI 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany  

jest do przekazania Zamawiającemu: 

1.1. jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, 

1.2. oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę (dotyczy wymogu 

wskazanego w pkt. 5 Dział III SWZ), 

1.3. dokumenty ubezpieczenia, o których, mowa w § 5 wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ, 

1.4. Kopie uprawnień budowalnych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) dla Kierownika  Budowy oraz Kierowników branżowych.   

1.5. projekt dokumentu(ów) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile 
zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej. Projekt zabezpieczenia 
należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem 
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zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 

2. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa powyżej w 

pkt. 1 będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 

wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

 

Dział XVII 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

 

1. Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ (wzór umowy). 

 

Dział XVIII 

Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto 

całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść wymaganego 

zabezpieczenia. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści 

gwarancji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających niżej wymienionych 

elementów lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym 

rozdziale SWZ, względnie niezastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie 

niedopuszczalnych zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że 

wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
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4.1. pieniężnej, 

4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

4.3. gwarancjach bankowych, 

4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4.5. 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. 

 

5. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 

na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z 

tytułu nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji 

i rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi. 

 

6. Gwarancja, o której mowa powyżej w pkt. 5 winna zawierać następujące elementy: 

6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie siedzib, 

6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

6.3. kwotę gwarancji, 

6.4. termin ważności gwarancji, 

6.5. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia 

z tytułu: 

6.5.1. niewykonania umowy przez Wykonawcę, 

6.5.2. nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 

7. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na 

podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je 

bezpośrednio Zamawiającemu. 

 

8. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 

wykonawca. 

 
9. Postanowienia o których mowa w pkt. 5÷8 powyżej odnoszą się również do poręczeń 

bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez 
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podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy 

wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Pekao S.A. nr: 27 1240 4272 

1111 0010 5787 3784. 

 
11. W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy 

zdeponować w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku formy elektronicznej, przekazać 

na adres e-mail wskazany w pkt. 1.2. Działu I SWZ. 

 
12. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej 

dokumentacji, w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia 

gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za 

pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że 

podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.  

 

13. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 

odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona 

w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej 

gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta 

(poręczyciela). 

 

14. Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

15. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

16. Zabezpieczenie w pieniądzu winno być wniesione na cały okres obowiązywania umowy, a 

zabezpieczenie w innej formie winno być wniesione na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt. 17 poniżej. 
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17. 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 zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zgoda gwaranta w tym zakresie 

winna znaleźć się w treści dokumentu gwarancyjnego. 

 

18. Wypłata, o której mowa powyżej w pkt. 17 następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno obejmować okres od dnia podpisania 

umowy do dnia zakończenia zadania. 

 

20. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub 

zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób: 

20.1. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania 

Protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego fakt należytego wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

20.2. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji w zależności od tego, 

który z okresów jest dłuższy. 

 

Dział XIX 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

2. Zamawiający nie precyzuje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

 

3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 

musi wskazać w formularzu ofertowym, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie 

podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

Należy w tym celu wypełnić odpowiednio formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 

do SWZ). 

 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Dział XX 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

2. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp. 

 

5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art. 131 ust. 2 Pzp. 

 

6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 Pzp). 

 

7. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania katalogów elektronicznych w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Dział XXI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy Działu IX Pzp. 
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2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

 

4. Odwołanie przysługuje na: 

4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 

 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

 

7. 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. 

 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

 

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt. 8 i 9 niniejszego działu 

SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 
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11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

12. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający 

nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.  

 

13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, 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 - sądu zamówień publicznych. 

 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 

skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

 

Dział XXII 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest Stadion w Zabrzu sp. z o.o. przy ul. 

Roosevelta 81. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@arena-zabrze.pl 

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  

się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 

następujący sposób: 

1.2.1. pod adresem poczty elektronicznej: iodo@arena-zabrze.pl 
1.2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa. 

1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

1.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 

/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.9. Osoba udostępniająca dane posiada:  

1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących,  

1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(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),  

1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 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.),  

1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

1.10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:  

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

osobowych;  

1.10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
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1.10.3. 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.  

1.11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca 

składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznika nr 1 do SWZ). 

 

Dział XXIII 

Wykaz załączników  

 

1. załącznik nr 1: Formularz ofertowy (wzór w postaci interaktywnego formularza ofertowego 

dostępnego na e-Zamówieniach),                             

2. załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa  

3. załącznik nr 3: Wzór umowy, 

4. załącznik nr 4: JEDZ (plik w formacie *xml. oraz PDF), 

5. załącznik nr 5: Wzór oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie 

na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, 

6. załącznik nr 6: Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia wynikające z przesłanek 

określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE 

na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. ,,Dokończenie budowy 

Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................... 
                                                                                         (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się) 

 

..................................................................................................................................................... 
                                                        (adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się) 

 

1. Oświadczam(y), że: 

1.1. …………………………………….…………………………………………………………..………………………………… 
  (pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia  

np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej) 

 

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*: 

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

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

 

1.2. ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia  

np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej) 

 

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*: 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*UWAGA! 

Należy wskazać które roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia 

wykonają poszczególni Wykonawcy (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej).  

 

Uwaga: Niniejsze oświadczenie winno zostać sporządzone w postaci elektronicznej  
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektroniczny 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną na Ukrainie 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. ,,Dokończenie budowy 

Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu” 

 

Ja/My niżej podpisany/i: 

1. … 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ lub nazwa (firma) dokładny adres członka konsorcjum/ lub imię i nazwisko 
wspólnika spółki cywilnej 

 

W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie OŚWIADCZAM, że: 

a) jestem* / nie jestem* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem 

lub organem z siedzibą w Rosji, 

b) jestem* / nie jestem* osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa 

własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym 

mowa w lit. a), 

c) jestem* / nie jestem* osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym 

w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),  

oraz że żaden z moich/naszych podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których 

zdolności polegam/y w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, 

nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów 

 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Niniejsze oświadczenie winno zostać sporządzone w postaci elektronicznej  
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 


