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Gniezno, dnia 07 luty 2023 r.
 

 
 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
(dalej: SWZ)

 
 
 
 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej w skrócie ustawą 

Pzp (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 140.000,00 euro.
 

 
 

 
BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH GNIEŹNIEŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W 2023 ROKU
 

 
 
 
 
 
 
 

Z A M A W I A J A C Y :
 

 
 

 Miasto Gniezno – Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
     ul. Bł. Jolenty 5 62-200     
    Gniezno Tel.: /61/4248600 

   www.gosir.gniezno.pl      
   www.bip.gosir.gniezno.pl 
    e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl

http://www.gosir.gniezno.pl/
http://www.bip.gosir.gniezno.pl/
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I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

 
Miasto Gniezno - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 
ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

 
REGON: 001007211: NIP: 784-000-70-54

 
tel.: /0-61/ 4248600

 
Godziny pracy 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej: www.gosir.gniezno.pl
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: plat forma ezamówienia t j .  

https://ezamowienia.gov.pl   oraz strona www.bip.gosir.gniezno.pl
 

Adres strony internetowej na której zamieszczone będą zmiany wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty 

bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: plat forma ezamówienia t j .  

https://ezamowienia.gov.pl   oraz strona  www.bip.gosir.gniezno.pl ,
 

e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl
 

 
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 
 

1. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w którym oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji.
 

2. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zastosowanie mają 

przepisy ustawy.
 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 140 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 

623 504,00 zł.
 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług występujących w zamówieniu podstawowym, do 

10% wartości zamówienia podstawowego.
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 
1. Przedmiot zamówienia stanowi : Bieżące utrzymanie obiektów sportowych GOSiR na terenie miasta 

Gniezna w okresie 10 miesięcy tj. od 01.03.2023 roku do 31.12.2023 roku.
 

 
Kod CPV: 77320000 – 9 (Usługi utrzymania obiektów sportowych)

 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest:

 
Część 1 zamówienia:

 
 

Zadanie 1
 

 

Prace pielęgnacyjne na murawach stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej w Gnieźnie, z wyłączeniem
 

podlewania muraw, które zapewnia Zamawiający:
 

http://www.gosir.gniezno.pl/
https://ezamowienia.pl/
http://www.gosir.gniezno.pl/
https://ezamowienia.pl/
http://www.bip.gosir.gniezno.pl/
mailto:przetargi@gosir.gniezno.plv
mailto:przetargi@gosir.gniezno.plv
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  -  murawa boiska piłkarskiego (boisko główne), zgodnie z opisem,
 

   - murawa boiska treningowego dla dzieci, zgodnie z opisem. 

Ww. boiska posiadają nawierzchnie trawiaste – naturalne.
 

 
 
 1. Zakres terenu objętego usługą określony jest na załączonych szkicach graficznych do niniejszego zakresu 

rzeczowego i obejmuje:
 

1.1 Murawę boiska piłkarskiego (boisko główne) w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na 

szerokość 1 metra oraz zakola za bramkami.
 

1.2. Murawa boiska treningowego dla dzieci w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na 

szerokość 1 metra.
 

2. Całość prac związanych z utrzymaniem muraw boisk piłkarskich wskazanych w pkt.1 ma być wykonywana 

w taki sposób, aby było możliwym korzystanie z nich w okresie całego roku, w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. Prace winny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów wiedzy fachowej z dziedziny 

utrzymania muraw boisk piłkarskich oraz wymogów wynikających z przepisów dotyczących rozgrywek 

piłkarskich, w tym przepisów o charakterze obowiązującym kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych, w 

tym również przepisów nie mających charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa, ale dotyczących 

przedmiotu zamówienia. Prace winny być wykonywane w odpowiednich z punktu widzenia agrotechnicznego 

terminach, z uwzględnieniem przewidywanego harmonogramu wykorzystania obiektów.
 

3. W ramach prac na boiskach wymagane jest wykonanie następujących czynności, w terminach uzgadnianych 

każdorazowo z Zamawiającym:
 

3.1. Koszenie boiska głównego 3 razy w tygodniu w okresie wegetacji trawy, natomiast boiska treningowego 

dla dzieci 2 raz w tygodniu, w okresie wegetacji trawy, na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, wraz z 

wywozem trawy.
 

3.2. Wertykulacja - 2 razy w roku na 2 boiskach, wraz z oczyszczeniem murawy i wywozem pozostałości 

obumarłych i zwertykulowanych części roślin i trawy.
 

   3.3. Aeracja - 2 razy w roku na 2 boiskach
 

3.4. Zasiew perforacyjny trawy - 2 razy w roku na 2 boiskach (min.150 kg trawy na 1 wysiew na boisku 

głównym i min.50 kg trawy na 1 wysiew na boisku treningowym dla dzieci
 

3.5. Darniowanie – tylko boiska głównego, w zależności od potrzeb (do 100 m.kw), w terminie tygodnia po 

ostatnich meczach rudny wiosennej.
 

3.6. Piaskowanie na całej powierzchni 2 razy w roku na 2 boiskach (ok. 50 ton żwiru na 1 zabieg na boisku 

głównym i ok.25 ton żwiru na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci). Piaskowanie winno być 

skorelowane z zabiegiem wertykulacji i aeracji.
 

   3.7. Włókowanie po piaskowaniu – 2 razy w roku na 2 boiskach
 

3.8. Nawożenie w ilości odpowiadającej potrzebom oraz powierzchniom boisk - 3 razy w roku na 2 boiskach 

(ok.250 kg biostymulantów i surfactantów na 1 zabieg na boisku głównym oraz ok.80 kg biostymulantów i 

surfactantów na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci.)
 

   3.9. Zwalczanie chwastów poprzez oprysk chemiczny - 2 razy w roku na 2 boiskach.
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Z uwagi na planowaną w 2023 roku inwestycję związaną z budową bieżni lekkoatletycznej i przebudową 

boiska głównego Zamawiający przewiduje skrócenie okresu wykonywania prac pielęgnacyjnych na 

przedmiotowych boiskach.
 

Zadanie 2
 

 

Prace pielęgnacyjne na boisku piłkarskim przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie, z wyłączeniem podlewania   

murawy, które zapewnia Zamawiający:
 

- murawa boiska piłkarskiego (zgodnie z opisem)
 

Ww. boisko posiada nawierzchnię trawiastą – naturalną.
 

 

1. 
Zakres terenu objętego usługą określony jest na załączonym szkicu graficznym do niniejszego zakresu 

rzeczowego i obejmuje:
 

1.1. 
Murawę boiska piłkarskiego w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na szerokość 1 metra.

 

2. 
Całość prac związanych z utrzymaniem murawy boiska ma być wykonywana w taki sposób, aby było 

możliwym korzystanie z niego w okresie całego roku, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Prace winny 

być wykonywane z uwzględnieniem wymogów wiedzy fachowej z dziedziny utrzymania muraw boisk 

piłkarskich, w tym również przepisów nie mających charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa, 

ale dotyczących przedmiotu zamówienia. Prace winny być wykonywane w odpowiednich z punktu widzenia 

agrotechnicznego terminach, z uwzględnieniem przewidywanego harmonogramu wykorzystania obiektu.
 

3. 
W ramach prac na boisku wymagane jest wykonanie następujących czynności, w terminach uzgadnianych 

każdorazowo z Zamawiającym:
 

3.1. 
Koszenie murawy według potrzeb, co najmniej 1 raz w miesiącu, w okresie wegetacji trawy, na 

wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, wraz z wywozem trawy.
 

3.2. 
Zasiew perforacyjny trawy - 1 razy w roku (min.50 kg trawy na 1 wysiew).

 

3.3. 
Nawożenie w ilości odpowiadającej potrzebom oraz powierzchni boiska - 3 razy w roku (ok.80 kg

 
biostymulantów i surfactantów na 1 zabieg)

 

3.4. 
Zwalczanie chwastów poprzez oprysk chemiczny - 2 razy w roku.

 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych obiektów sportowych i zakres czynności do 

wykonania, w ramach usług świadczonych codziennie oraz okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości 

powierzchni terenów zawierają załączniki:
 

- 
nr 9 do SWZ – części 1 przedmiotu zamówienia,

 

- 
nr 10 do SWZ – szkice sytuacyjne do części 1 przedmiotu zamówienia.

 
5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320) - tj. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych GOSiR na terenie miasta Gniezna - były zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym 

zakresie zawiera projekt umowy (załącznik nr 12 do SWZ). Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11 dnia września 2018 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 2207 ), które będą obowiązywać od stycznia 2023 r.
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6. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający dopuszcza 

realizację zamówienia w ww. zakresie przez osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności.
 

7. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji, oprócz 

tych, które będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt 3 rozdział III SWZ - były zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę.
 

8. Przed sporządzeniem oferty, aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z  
 

    terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług.
 

Osoby do kontaktu:
 

- 
Witold Kowalski – tel.: /61/4248603 – Kierownik Działu Technicznego i Transportu, Gnieźnieńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno;
 

- 
Wojciech Krygier – tel.: /61/4248603 – Specjalista ds. zamówień publicznych i przetargów Działu 

Technicznego i Transportu, Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 

Gniezno.
 

 

II 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 
 

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. 

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 

1. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:
 

II.1.1. 
 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów :Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 

 

II.1.2. 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 
 

II.1.2.1. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

min. 50 000,00 zł.
 

Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji 

zamówienia (w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę).
 

 

II.1.3. 
zdolności technicznej lub zawodowej:

 
 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 

 

II.1.3.1. 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu usługi 

w obiektach sportowych o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł brutto wraz                      z podaniem jej 

wartości, przedmiotu, daty wykonania, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów 

określających czy ta usługa została wykonana należycie w tym:
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Wymagana forma dokumentów:
 

- 
wykaz wykonanej usługi – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 

- 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi referencje/rekomendacje – oryginał lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 

 

II.1.3.2. 
wykaz osób:

 
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną 

wykonać przedmiot zamówienia oraz potwierdzi, iż dysponuje osobą uprawnioną do realizacji zamówienia, to 

jest:  ogrodnika.
 

Uwaga:
 

1) 
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), to 

Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca przedstawił doświadczenie grupy Wykonawców, której był 

członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wskazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość 

zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz 

przedstawienia stosowanych dowodów np. umowy konsorcjum, z którego wynika precyzyjnie zakres 

obowiązków.
 

2) 
W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb 

niniejszego postępowania winien wyodrębnić rodzaj robót, o których mowa powyżej.
 

 

II.1.4. 
poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

 
 

II.1.4.1. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w stosowanych 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.
 

II.1.4.2. 
Wykonawca, może polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 1.4.3.Oryginał 

zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli 

dotyczy (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) - należy dołączyć do oferty.
 

 

VI 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 

1) 
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

 

2) 
w art. 109 Pzp w zakresie:

 

VI.2.a) 
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 chyba, 

że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 

VI.2.b) 
ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 

VI.2.c) 
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów;
 

VI.2.d) 
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 

VI.2.e) 
ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp – który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 

VI.2.f) 
ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp – który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub próbował okazać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 

VI.2.g) 
ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp – który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia.
 

3) w 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 poz.835).
 

 

VII 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
 

 

1. 
Do oferty wykonawca obowiązany jest dołączyć:

 

1) 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w

 
Załączniku nr 2 do SWZ;

 
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 

2. 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

 

1) 
oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do 

tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
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konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innymi Wykonawcami, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do 

SWZ.
 

2) 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 

opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należytych 

podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności;
 

3) 
zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;
 

4) 
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 

5) 
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
 

6) 
wykaz usług (Załącznik nr 3 do SWZ)

 
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 

1 usługi polegającej na wykonywaniu usługi w obiektach sportowych o wartości nie mniejszej niż: 

40 000,00 zł brutto;
 

7) 
wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ)

 
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej

 
5 osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia,
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oraz potwierdzi, iż dysponuje osobami uprawnionymi do realizacji zamówienia, to jest: ogrodnika  

(załącznik nr 5 do SWZ);
 

8) 
Wykonawca poświadczy iż dysponuje narzędziami i przedmiotami do wykonania poszczególnej części 

zamówienia (załącznik nr 13 do SWZ)
 

- 
ciągnik kołowy z przyczepą lub samochód dostawczy,

 

- 
kosiarka, pług do odśnieżania, piaskarka,

 

- 
glebogryzarkę spalinową ręczną,

 

- 
aerator spalinowy do przewietrzania trawy,

 

- 
wertykulator do nacinania trawy,

 

- 
zgrzebło do wyczesywania trawy,

 

- 
kosiarki rotacyjne,

 

- 
kosiarki spalinowe ręczne,

 

- 
kosiarki spalinowe z koszami,

 

- 
kosiarki żyłkowe ręczne,

 

3. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa 

ust. 2 pkt 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 

1) 
nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,
 

2) 
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłość, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury.
 

4. 
Dokument, o których mowa w ust. 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem.
 

5. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

 
o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,

 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożoną 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. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 

6. 
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 
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Jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych.
 

7. 
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja):
 

a) 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu alb do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 

b) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w dziale VII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia.
 

c) 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy.
 

d) 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 

 

8. 
Udostępnienie zasobów:

 

1) 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach tech- 

nicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt. 6).
 

2) 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 

3) 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 

z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza- 

jący, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 

4) 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 potwierdza, że stosunek łą- 

czący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności:
 

a) 
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

 

b) 
sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniają- 

cego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 

c) 
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 

5) 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wy- 

konawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wy- kluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
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6) 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który po- 

lega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w 

skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
 

7) 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostęp- 

niającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub za- 

chodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:
 

a) 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

 

b) 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

8) 
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację pod- 

miotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 

9) 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w dziale VII ust. 1. podmiotu udostępniającego zasoby, potwier- 

dzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w za- 

kresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 

10) 
Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na Załączniku Nr 7 do SWZ powinny mieć 

formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych 

podmiotów) lub postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez każdy 

z tych podmiotów) w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp.
 

11) 
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udo- 

stępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa ust. 2. pkt 2)-4) 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do 

podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3) – 4).
 

 

9. 
Podwykonawstwo:

 

1) 
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.

 

2) 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powie- 

rzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzie- 

lenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić Załącznik Nr 1A lub 1B do SWZ w powyższym 

zakresie, tj. o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców oraz wskazać części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 

3) 
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy.

 
 

10. 
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 6 do

 
SWZ):
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1) 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 

2) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w 

dziale VI ust. 2 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgod- 

nie z działem V SWZ.
 

3) 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w dziale VII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wyklu- 

czenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wyka- 

zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 

4) 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwa- 

nie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa 

w dziale VII ust. 2 SWZ przy czym:
 

a) 
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt 5)–7) składa odpowiednio Wy- 

konawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 

dziale V SWZ.
 

b) 
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 1)-4) składa każdy z nich.

 

5) 
Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 

 

VIII 
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

 
 

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.
 

 

IX 
SPOSÓB KOMUNIKACJI

 
 

• 
Informacje Ogólne

 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  

oraz poczty elektronicznej przetargi@gosir.gniezno.pl
 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
 

3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj 

postępowania/konkursy”).
 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać 

konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 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 oraz informacje zamieszczone w 

zakładce „Centrum Pomocy”.
 

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na 

Platformie e-Zamówienia ani logowania.
 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:przetargi@gosir.gniezno.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
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6. 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 w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
 

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,                       

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów,               

o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Wykaz 

poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i 

przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt 2 SWZ.
 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się 

w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści 

wiadomości e-mail lub   w treści „Formularza do komunikacji”).
 

11. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania   poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz  z jednoczesnym 

zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
 

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału                                      

w postępowaniu, 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”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem 

wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego 

zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.  W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu 

(typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
 

13. 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.
 

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu 

w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
 

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB 

(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
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16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy                                

e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
 

17. 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”.
 

18. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

przetargi@gosir.gniezno.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
 

 

• 
Złożenie oferty

 
 

1. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

2. 
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

 
1) Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym: Wykonawca przygotowuje ofertę 

przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na 

Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje 

podstawowe”. 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. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz 

ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi 

przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim 

rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 5. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej 

przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany “Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie 

Adobe Acrobat Reader DC.
 

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, 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.
 

 3) 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.
 

4) 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”.
 

5) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Rekomendowanym podpisem jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego 

wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwe, tylko w tym przypadku, powstały 

https://e-zamowienia.gov.pl/
mailto:przetargi@gosir.gniezno.pl
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oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub 

składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 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 podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 

6) 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”.
 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 

8) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

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

9) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
 

 

• 
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

 
 

1) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie e-zamówiania.       
 

2) 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,                         

e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl
 

3) 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny 

(ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie 

przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci 

elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony podpisem elektronicznym. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

mailto:przetargi@gosir.gniezno.pl
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zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy     (Dz. U. poz. 2415).
 

4) 
Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.
 

 

2. 
Otwarcie ofert.

 
 

1) 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na https://ezamowienia.gov.pl.
 

2) 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2022 r. do godziny 16:00.

 

3) 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2022 r. o godzinie 16:15. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce na platformie    e-zamówienia i 

następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 

4) 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania publicznej sesji otwarcia ofert.

 

5) 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:
 

a) 
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodar- 

czej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 

b) 
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 
 

3. 
Udzielanie wyjaśnień treści SWZ

 
 

1) 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

 

2) 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

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

3) 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści

 
SWZ, o którym mowa w pkt. 2)

 

4) 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2), 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert.
 

5) 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego po- 

stępowania.
 

6) 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ.
 

7) 
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego                        

postę- powania.
 

8) 
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

 
 

X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 
 

https://ezamowienia.gov.pl/
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1. 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 21.03.2023 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.
 

2. 
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni.
 

3. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

 
 

XI 
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

 
 

1. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 
 

2. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 
 

XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 
 

1. 
Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
 

2. 
Przy kalkulacji ceny ofertowej należy wziąć pod uwagę obowiązki Wykonawcy wynikające ze wzoru umowy

 
(Załącznik nr 12 do SWZ).

 

3. 
Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania 

się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem oraz szczegółowego zapoznania się z zapisami 

niniejszej SWZ.
 

4. 
Załączone do niniejszej SWZ szkice sytuacyjne pełnią funkcję pomocniczą i służą Wykonawcą oparciem 

w sposobie obliczenia ceny.
 

5. 
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

 

7. 
Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia.
 

8. 
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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej 

w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.W ofercie, o której 

mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 

a) 
poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego;
 

b) 
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostaw lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;
 

c) 
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku;
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d) 
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.
 

9. 
Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
 

 

XIII 
KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 
 

1. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz 

będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach w sposób opisany poniżej, przy czym 1%=1 pkt.
 

 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Waga 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania 

w ramach kryterium 

1 Cena 60 % 60 pkt. 

2 Termin płatności 20 % 20 pkt. 

3 Doświadczenie personelu 20 % 20 pkt. 

 RAZEM 100 % 100 pkt. 

 

2. 
Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych 

przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów i będzie określona wzorem:
 

P = P1+ P2+ P3 gdzie:
 

P - całkowita liczba punktów otrzymana przez ocenianą ofertę;
 

P1 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Cena;
 

P2 - punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Termin płatności;
 

P3- punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Doświadczenie personelu.
 

3. 
W ramach kryterium Ceny ocenie będzie podlegała cena brutto oferty podana w pkt 1 Formularza oferty, 

a do oceny Zamawiający posłuży się wzorem:
 

P1=P Cmin/P C x 60 

gdzie:
 

P1 – punkty otrzymane przez ocenianą ofertę w ramach kryterium Ceny 

P Cmin – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie
 

PC – cena oferty ocenianej
 

4. 
W ramach kryterium „Termin płatności” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę 

punktów tj. 20 pkt, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, 

zgodnie z poniższym opisem:
 

Termin płatności 14 dni: 0 pkt.
 

Termin płatności od 15 do 30 dni: 20 pkt. 

Zamawiający wymaga minimum 15 dniowego terminu płatności.
 

W przypadku braku wpisania w załączniku nr 12 (wzór umowy) do SWZ §4 ust. 3 terminu płatności lub 

wpisania mniej niż 15 dni oferta otrzyma 0 pkt.
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5. 
W ramach kryterium „Doświadczenie personelu” ocenie podlega łączne minimalne doświadczenie 

wymagane w warunku. Zamawiający przyzna punkty za minimalny okres pracy 2 lat na stanowisku ogrodnik  

wykonujący prace w obiektach sportowych i terenach do nich przylegających. Zamawiający nie dopuszcza 

przyznania punktów za doświadczenie personelu wykazywane w ramach warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego potencjału osobowego.
 

5.1. 
W kryterium Doświadczenie personelu oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punkty zostaną 

przyznane zgodnie z poniższym opisem:
 

Doświadczenie w pracy – od 0 do 1 roku: 0 pkt.
 

Doświadczenie w pracy – od 2 lat i więcej: 20 pkt.
 

6. 
Ocena w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych  w dokumencie

 
„Doświadczenie personelu”, który należy załączyć do oferty. Wzór dokumentu „Doświadczenie personelu” 

stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów 

w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
 

7. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 

8. 
Zamawiający poprawiając w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, uzna, że prawidłowo zaoferowano: wartość 

netto za dwanaście miesięcy usługi (na rodzaj terenu) dla danej części określoną w kol. 3 załącznika nr 1.1. do 

formularza oferty.
 

9. 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi 

się na poprawienie w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty, tj. omyłek, o których mowa w pkt 8 SWZ.
 

10. 
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i udzieli 

zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
 

 

XIV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ OSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

 

1. 
Zamawiający zawrze 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 złożono tylko jedna ofertę.
 

3. 
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.
 

4. 
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dostarczenia:

 

a) 
umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne, konsorcjum) – jeżeli dotyczy,
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b) 
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 

gwarancyjną określoną w dziale V ust.1 pkt. 1.2. SWZ. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia polisy od odpowiedzialności cywilnej, przedłoży on niezwłocznie nową opłacona 

polisę w sposób zapewniający ciągłość zarówno jak i okresu ubezpieczenia.
 

5. 
W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzial- 

ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwaran- 

cyjną, o której mowa w ust. 4 pkt. b) powyżej, przedłoży on niezwłocznie bez dodatkowego wezwania nową, 

opłaconą polisę w sposób zapewniający ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązany jest utrzymywać wysokość i aktualność ww. polisy przez cały okres prowadzenia usługi.
 

 

XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

1. 
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieś wadium w wysokości:

 

a) 
2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2. 
Wadium można wnieść w jednym z niżej wymienionych form:

 

2.1. 
w pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedziba w Gnieźnie: 81 9065 0006 0000 0000 

4125 0003 z adnotacją „Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji na terenie miasta Gniezna w 2023 r.” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły 

się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert;
 

2.2. 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnosciowo-kredytowej, w tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 

2.3. 
gwarancjach bankowych,

 

2.4. 
gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

2.5. 
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 (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 299).
 

3. 
Dowód wniesienia wadium w formach wymienionych w rozdziale XV pkt. 2.2 do pkt. 2.5. należy wnieść w 

formie oryginału w postaci elektronicznej.
 

4. 
Zamawiający zwraca Wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 

5. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni zwraca Wadium w sprawie zamówienia publicznego.
 

6. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni Wadium na wniosek Wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 

7. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia Wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono Wadium na jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

Wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 

8. 
Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust.1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 

ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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9. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci Wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 

razie:
 

9.1. 
odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 

9.2. 
gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwym z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.
 

 

XVI 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 
 

1. 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie.
 

2. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

3. 
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:
 

a) 
pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie: 81 9065 0006 0000 0000 4125 

0003 z adnotacją „Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 

terenie miasta Gniezna w 2023 roku ”,
 

b) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 

c) 
gwarancjach bankowych,

 

d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

e) 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299).
 

4. 
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 

5. 
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 

nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.
 

6. 
Kwota o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji.
 

7. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 

ust. 8-10 Pzp.
 

 

XVII 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
 

 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych 

we wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SWZ).
 

 

XVIII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 
 

1. 
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
 



Zadanie: „Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie miasta Gniezna w 2023 roku”. 
Dokument: Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Nr zamówienia: OSR-DTiT-TP-2-2023                                                                                                                          

 

Strona 23 z 26  

2. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 

3. 
Odwołanie przysługuje na:

 

a) 
niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemem zakupów, systemie kwalifikowania 

Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 

b) 
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;
 

c) 
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 

podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
 

4. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

 

5. 
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu.
 

6. 
Odwołanie wnosi się w terminie:

 

a) 
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 

b) 
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a.
 

7. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w 

pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dni, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 

8. 
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 

nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do 

złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie:
 

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

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 

b) 
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

 

- 
nie zamieścił w biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

 

- 
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
 

9. 
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 

10. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 

zamówień publicznych”, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
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lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 

 

XIX 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1-3 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), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
 

• 
administratorem podanych danych osobowych jest: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej

 
„GOSiR”) ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl

 

• 
inspektorem ochrony danych w GOSiR jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu;

 

• 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 

• 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 

dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 

• 
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 

• 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie 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.
 

* 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 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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2. 
Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 

od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 

już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, składa 

(o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.
 

 

XX 
INNE INFORMACJE

 
 

1. 
zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94;
 

2. 
zamawiający przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy;
 

3. 
zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

 

4. 
zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej;

 

5. 
zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

 

6. 
zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
 

 
 
 

XXI 
WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SWZ

 
 

1. 
Formularz ofertowy do Części 1 przedmiotu zamówienia     - załącznik nr 1

 

2. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków

 
 udziału w postępowaniu                                 - załącznik nr 2

 

3. 
Wykaz usług wykonanych/ywanych w obiektach sportowych      - załącznik nr 3

 

4. 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4

 

5. 
Doświadczenie personelu (ogrodnik)      - załącznik nr 5

 

6. 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

 
zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp                   - załącznik nr 6

 

7. 
Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby      - załącznik nr 7

 

8. 
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności

 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                                        - załącznik nr 8

 

9. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części 1                                           - załącznik nr 9

 

10. 
Szkice sytuacyjne do części 1 przedmiotu zamówienia                                        - załącznik nr 10

 

11. 
Wykaz narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń technicznych - załącznik nr 11

 

12. 
Wzór umowy - załącznik nr 12
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Zatwierdził:    
  Dyrektor GOSiR 

 
 /-/ Jacek Mańkowski 

 
 
 
 
 
 
 


