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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PODSTAWIE 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(Dz. U. z 2022, poz. 1710,  

 
o nazwie: 

Przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego  
w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” 

 (02/22) 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 
ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo 

 www.zszbraniewo.pl 

         e-mail: sekretariat.zszbraniewo@gmail.com 

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót. 

        nr telefonu:  55/ 243 26 06 

         

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://zszbraniewo.pl/ 
 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  na podstawie art. 275 pkt.1)  ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710)[zwanej dalej także 
„pzp”]. 

  
Postępowanie jest finansowane z projektu pn.: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych  

 
 
 

 
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/uczelnia-dla-firm/zamowienia-publiczne/


 

 
Nie dotyczy. 

 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego w ramach 
zadania "modernizacja infrastruktury sportowej zgodnie z : 

       - projektem pn. przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania 
"modernizacja infrastruktury sportowej” sporządzonym przez Pracownię Projektową Aneta Weichhaus,   

 - pozwoleniem na budowę (decyzja) nr 106/2022 z dnia 19. 07. 2022 r.  wydanym przez Starostę 
Braniewskiego, 

 - pozwoleniem  z dnia 17.02.2022 r. na przebudowę (modernizację) wydanym przez Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków, 

 - pozwoleniem  z dnia 21.09.2022 r. na prowadzenie badań archeologicznych, wykopaliskowych w formie 
sondaży oraz badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi wydanym przez 
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków, 

- stanowiącym załącznik 8 do SWZ 
 
Zakres prac został określony w dokumentacji  technicznej: przedmiar robót, STWIORB, opis techniczny. – 
zwanej dalej dokumentacją techniczną stanowiącym załączniki  nr 8 do SWZ 
 
Zamawiający informuje, iż niniejsze prace podlegają nadzorowi archeologicznemu, w związku z powyższym 
Wykonawca na każdym etapie realizacji niniejszej umowy zobowiązany będzie współpracować z 
archeologiem wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
Zamawiający informuje, iż niniejsze prace podlegają nadzorowi inwestorskiemu  wykonywanemu przez 
inspektora nadzoru budowlanego wskazanego  przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w opisie przedmiotu uwzględnił wymagania                         
w zakresie  dostępność dla osób niepełnosprawnych.   
 
 
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu 
określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 
nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
- Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 
zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar robót, 
należy traktować wyłącznie jako dokument poglądowy, pomocniczy przy oszacowaniu wartości 
zamówienia. 
 
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia  Programu 
Zapewnienia Jakości, do akceptacji Zamawiającego.  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać następujące informacje: 

 Część ogólna zawierająca: 
• dokładną organizację robót wraz z uwzględnieniem terminu i sposobem wykonywania robót 

budowlanych, 
• organizację ruchu na budowie wraz z uwzględnieniem oznakowania robót, 
• sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 



 

• wykaz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczególnych robót budowlanych i dopilnowania ich 
terminowości, 

• wykaz zespołów roboczych realizujących prace budowlane oraz ich kwalifikacje, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i zarządzania jakością wykonywanych robót, 
• zestawienie sprzętu i urządzeń stosowanych w celu wykonywania pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę zbierania wyników badań laboratoryjnych, odczyt i zapis pomiarów, a także zapis 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
Część szczegółowa zawierającą informację na temat asortymentu podczas wykonywania robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych stosowanych na budowie wraz z ich 
parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, a także 
urządzenia pomiarowo kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu, 
• rodzaje wraz z ilością środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• zasady postępowania z materiałami oraz robotami, które nie odpowiadają stawianym wymaganiom. 
 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Programu Zapewnienia Jakości, naniesie 
ewentualne uwagi/zastrzeżenia do Programu Zapewnienia Jakości. Wykonawca zobowiązany będzie w 
terminie 3 dni roboczych nanieść poprawki zgodnie uwagami i zastrzeżeniami  Zamawiającego. 
 
WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, że 
PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące czynności wskazane 
poniżej przez ZAMAWIAJCEGO, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zmianami): 
- robotników  budowlanych, i montażowych wykonujących roboty budowlane lub montażowe pod 
kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót. 
 
  

 
Wizja lokalna: 
Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie 
w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego 
ich wykonania.  

Termin ewentualnej wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panią Katarzyna Pietrzak, 
przedstawicielem Zamawiającego pod nr telefonu 55 243 26 06.  

 
Zamawiający informuje, iż odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe wobec tego nie będzie miał 
zastosowania przepis art.226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp. 

 
 

Kod CPV:  
45212200-8 Remonty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45236119-7 Naprawa boisk sportowych  
 
 
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

      Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
      Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 

o których mowa w art. 94  ustawy Pzp. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. Ustawy Pzp. 
Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia na części ze względu na konieczność łącznego wykonania 
robót  będących przedmiotem zamówienia. 



 

 
         
 

 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie: od dnia przekazania placu 
budowy do 31.12.2023 r.  
 

Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania placu budowy, co nastąpi w 
okresie 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

 
 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 
 

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 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzy-stania z miniPortalu dostępnym pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za 
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
sekretariat.zszbraniewo@gmail.com 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

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


 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 
sekretariat.zszbraniewo@gmail.com. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Pietrzak email: 
sekretariat.zszbraniewo@gmail.com 
 
 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 01 luty 2023 r. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta, składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, 
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

mailto:sekretariat.zszbraniewo@gmail.com


 

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/, może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie 
z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 
dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne  
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez pod Wykonawcę. 

12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA 
RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”. 

13. Zalecenia: 
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem 

na .pdf 
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: .zip. 7z; 
c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych  
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

g) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

i) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
j) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

k) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 



 

l) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 

m) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
o) Zamawiający zaleca. aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
 

15. DOKUMENTY STANOWIĄCE OFERTĘ , KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ: 
15.1. Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 
15.2 Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 2 
15.2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące 

przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp  - załącznik nr 3 

15.3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy pzp - 
załącznik nr 3A 

15.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik 
15.6 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

16.   Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

17. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga. 
18.         Następujące podmiotowe środki dowodowe:  
         - Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  rodzaju, wartości,  daty i 
miejsca wykonywania oraz  podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane , a jeżeli  wykonawca z przyczyn  niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty -  Załącznik nr 4 do SWZ. 
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych i 
uprawnień,  zakresu wykonywanych przez nie czynności, i podstawy do dysponowania tymi osobami - 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

19. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu muszą być złożone w oryginale 

20. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty 
21. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 



 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego 

22. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 
23. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
24. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
25. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo 
26. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp. 
27. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i 
przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
tych Wykonawców. 

28. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną 
będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi 
 
 
 
XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 03 stycznia 2023 r. do godz. 10:00 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem miniportalu  
Wykonawca  powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
miniportalu. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 stycznia 2023 r. o godzinie 10:30 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 



 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 
 
 
XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 
 
 
 
XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy 
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - nie dotyczy 
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy 
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej jedno zlecenie obejmujące remont boiska o wartości min.: 

    1 000.000,00 zł brutto  (obejmuje również wykonanie zlecenia w charakterze podwykonawcy), 
− dysponowanie osobą, która będzie wykonywała obowiązki  kierowania robotami budowlanymi                    

posiadającą kwalifikacje, o których mowa  w Prawie budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. 
U. 2021.2351),   

− dysponowanie osobą, która będzie posiadała uprawnienia elektryka do podłączania lamp 
(oświetlenia na boisku).   

 
XVI. WADIUM 

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zgodnie z  art. 452 ust.2 ustawy  Pzp Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny ofertowej (ceny brutto). 
2.  Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy. 
3.  Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30 % 



 

zabezpieczenia. 
5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 SWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
7. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1. pieniądzu; 
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3. gwarancjach bankowych; 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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. 
8. Pozostałe wymagani dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy normują zapisy ustawy Pzp i 
projektowanych postanowień umowy. 
 
XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)]                   
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny 
ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie 
jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki 
omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
 
XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryteriami: 

Kryterium: 
Cena 60  pkt 
Okres gwarancji  20 pkt 
Skrócenie terminu realizacji  20 pkt 

 
Kryterium nr 1: 

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie 
mniej wg wzoru: 

        najniższa cena  podana w  złożonych ofertach 

 K =       ––––––––––––––––––––––––––– x 60 

          cena w badanej ofercie 

 

Kryterium nr 2: 
Okres gwarancji : 20 pkt 
 
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie 



 

okresu gwarancji na oferowane roboty budowalne.  
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.  

      Okres gwarancji w przedziale: 36 miesięcy – 60 miesięcy 
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  
Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.  
Wykonawca  zamówienia, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy otrzyma 20 
pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru: 

 
                  (Gi – 36 miesięcy) 
PKGi   =     ---------------------- x 20  
                     (60 – 36) 
 
gdzie:  
PKCi - ilość punktów oferty badanej w kryterium okresu gwarancji, 
Gi – okres gwarancji badanej oferty. 
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium okresu gwarancji 
przez jedną ofertę wynosić będzie 20 punktów. 

         Powyższe zasady będą również miały zastosowanie do obliczenia łącznej gwarancji w umowie.  
 

Kryterium nr 3: 
Skrócony termin realizacji: 20 pkt 

 

             Wykonawca, który zaoferuje skrócenie terminu realizacji zamówienia  o 4 tygodnie otrzyma 20 pkt 

                Wykonawca, który  nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia  o 4 tygodnie otrzyma 0 pkt 

 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  łączną ilość punktów. 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nowe propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna  
w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani 
do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
 
 
 
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 



 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.  1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania  
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść ́szkodę ̨w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” pzp. 

 
 
XXII.  ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 
1. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 3A 

4. Wykaz robót – załącznik nr 4 
5. Wykaz osób – załącznik nr 5  
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO – załącznik nr 6 
7. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7 
8. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 



 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

Ja/my* niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................. 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kraj …………………………………… 

REGON …….……………………………….. 

NIP: …………………………………. 

TEL. …………………….……………………… 

Adres skrzynki ePUAP …………………………………………… 

adres e-mail:…………………………………… 

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

Wykonawca  jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*  - 
niepotrzebne skreślić.  

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudowa (modernizacja) istniejącego boiska szkolnego  
w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, na następujących warunkach: 

Przedmiot  zamówienia Cena netto 
za całość 

zamówienia 
 

Stawka vat 
PLN 

Cena brutto 
za całość zamówienia 

 

Przebudowa (modernizacja) 
istniejącego boiska 

szkolnego  
w ramach zadania "modernizacja 

infrastruktury sportowej” 
 

   

 
Okres gwarancji …………………………………….miesięcy 



 

 

Oferuję skrócenie terminu realizacji zamówienia  o 4 tygodnie/Nie oferuję skrócenia terminu realizacji 
zamówienia  o 4 tygodnie* niepotrzebne skreślić 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki 
w niej zawarte. 

3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  
i złożenia niniejszej oferty. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi  
w Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (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 Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

(1)Rozporządzenie 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). 

6. Przedmiot zamówienia objęty treścią SWZ i niniejszej oferty zamierzamy: 

a. wykonać sami 

b. następujący zakres przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Zakres przedmiotu zamówienia /………………………………………………………………………… 

Nazwa, adres podwykonawcy /………………………………………………………………………… 

Uwaga: 

Powielić tyle razy, ile wymaga tego dana okoliczność 

Brak wskazania oznacza, że Wykonawca zamierza zamówienie zrealizować samodzielnie,                                             
bez podwykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawą Pzp”) 
 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa (modernizacja) istniejącego 
boiska szkolnego w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” prowadzonego Zespół Szkół 
Zawodowych w Braniewie oświadczam, co następuje: 

 
 

 
*      Spełniam warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
*      Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
 
*        Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………… 

* - właściwe zaznaczać znakiem „X” 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
                                                                                                                                            Załącznik  nr 3 do SWZ 
 
 
 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa (modernizacja) istniejącego 
boiska szkolnego w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” prowadzonego Zespół Szkół 
Zawodowych w Braniewie oświadczam, co następuje: 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 
 
Przyjmuję(y) do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty 
podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 20 000 000,00 zł. 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                                   Załącznik  nr 3A do SWZ 
 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa (modernizacja) istniejącego 
boiska szkolnego w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” prowadzonego Zespół Szkół 
Zawodowych w Braniewie oświadczam, co następuje: 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 
 
Przyjmuję(y) do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty 
podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 20 000 000,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa (modernizacja) istniejącego 
boiska szkolnego w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej” prowadzonego Zespół Szkół 
Zawodowych w Braniewie oświadczam, co następuje: 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(roboty budowlane) 

Wartość brutto 
zamówienia 

 

Data  i miejsce 
wykonania  

 

Podmiot, na rzecz którego 
roboty zostały wykonane 

(nazwa i adres 
Zamawiającego) 

1 
    

2 
    

     

  



 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

WYKAZ OSÓB 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa (modernizacja) istniejącego 
boiska szkolnego w ramach zadania "modernizacja infrastruktury sportowej”prowadzonego Zespół Szkół 
Zawodowych w Braniewie oświadczam, co następuje: 

 
       

       

Osoba, która będzie 
wykonywała obowiązki  
kierowania robotami 

budowlanymi : 

 

Zakres wykonywanych czynności 
: 

 

Kwalifikacje:  

 (osoba posiadająca 
kwalifikacje, o których  w 
Prawie budowlanym 
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 
(Dz. U. 2021.2351) . 

 

Podstawa do dysponowania 
osobami 

(np. umowa o pracę ) 

    

       

 
 

Osoba, która będzie 
wykonywała obowiązki  

elektryka do podłączania lamp 
(oświetlenia) na boisku   

 

Zakres wykonywanych 
czynności : 

 

 

Kwalifikacje:  

  

Podstawa do dysponowania 
osobami 

(np. umowa o pracę ) 

  

  

 
 
 

 



 

Załącznik nr 6 do SWZ 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół  Zawodowych w Braniewie, 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest: sekretariat.zszbraniewo@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  na podstawie art. 
275 pkt.1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami pzp 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami 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, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp, 

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

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

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

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

______________________ 



 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

 

 

 
 


