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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.pi 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl 
 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ( fakultatywne negocjacje ) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w 
którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 1) 

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. 2) W przypadku podjęcia 
decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji 
przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, b) których oferty zostały odrzucone, - 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i 
sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert. 4) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w 
odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 5) Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi 
wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 
dodatkowych. 6) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: a) nazwę oraz adres 
zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania; 
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz 
termin otwarcia tych ofert. 7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu 
do negocjacji. 8) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 9) Oferta przestaje wiązać 
wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego 
z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 10) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna 
w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu 
3. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ", zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 
4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 22.840.755 zł. netto 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-ro torowej o dł. 400 m i 6-cio torowej o dł. 

100 m na prostej wraz z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego. adres ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 
40, 62-200 Gniezno 

2. Kody CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej: SWZ) w tym: 
a) dokumentacja projektowa — część opisowa oraz część rysunkowa; 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 



 
4. Przedmiar robót służyć będzie Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem  

zamówienia i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu informacji w nim 
zawartych  
realizacji zamówienia. Wszelkie pytania i wątpliwości Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu 
zamówienia mogą być kierowane do Zamawiającego w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli dokumentacja o której mowa w ust. 3 wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów 
„równoważnych". Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania jakościowe są rozumiane jako 
parametry oferowanych towarów zawarte w ogólnodostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów  i produktów 
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta lub dostawcy lub konkretny produkt dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą stanowić o decyzji 
dotyczącej akceptacji zaproponowanych produktów równoważnych lub o odrzuceniu oferty z powodu braku ich 
równoważności. 

6. Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonaniu 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz, 1213). 

7. Do wykonania prac będących przedmiotem umowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

8. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, opisany w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość wykonanych robót budowlanych minimum 3 —letniej gwarancji 
jakości i rękojmi za wady wykonanych robót, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okresy - rękojmi 
wynosi minimum 36 miesięcy oraz gwarancji jakości minimum 36 miesięcy. Okresy rękojmi i gwarancji na wykonany 
przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru 
końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie. 

10. Zamawiający nie wymaga aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną  ale taką wizję zaleca. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie nieruchomości Stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 
w Gnieźnie. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiący Załącznik nr 7 SWZ. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, przy 
zachowaniu wszelkich postanowień opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę  do wykonania wsiania trawy w terminie do końca czerwca 2023 r. 
 

Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy PZP 
 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 95 ust . 1 Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn, kierowcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                    
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

2) Stosownie do treści art. 95 ust.1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: czynności obejmujące roboty budowlane, tj. roboty przygotowawcze, roboty budowlane, 
instalacyjne i montażowe. Zobowiązanie to nie dotyczy osób, osób pełniących nadzór nad wykonywanymi 
pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Nie dotyczy również osób, odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą 
przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
3) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy 

wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego. Wykaz zawiera: 
a) imię i nazwisko pracownika wykonującego określony rodzaj czynności, 
b) rodzaj wykonywanych czynności, 



c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników, 
d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. 

4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. 

5) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy 
stanowiącej załącznik nr  8 do SWZ. 

8) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 2) czynności. 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

10) Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników 
wskazanych w ust. 2, na podstawie umowy o pracę. 

12. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które stanowią  załącznik nr 9 do SWZ. 

13. Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie z 
art. 100 ust. 1 PZP. 

14. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 
 

W związku ze spójnością i jednolitością przedmiotu zamówienia, specyfiką organizacji procesu realizacji 
inwestycji budowlanej, a także w związku z trudnościami organizacyjnymi, jakie spowodowałaby obecność 
wielu różnych wykonawców na placu budowy, zamawiający nie zdecydował się na podzielenie zamówienia na 
części. 
 
Osoby do kontaktu: 
Pan Marek Lisiecki tel. 604-500-931 oraz Pan Witold Kowalski tel. 694-628-667 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

V 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 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 
 
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

1.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności  
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 
1 000 000 zł 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w 
tym okresie, wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą 
swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy (w rozumieniu art, 
3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) bieżni lekkoatletycznej okólnej o długości 400 m co najmniej 
czterotorowej o nawierzchni typu sandwich tj. technologii tożsamej z technologią objętą przetargiem wraz z podaniem jego 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załącznikiem 
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 dowodów — inne odpowiednie dokumenty;  

1.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia, 
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat 
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz posiadającej doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 
jednego zadania o podobnym charakterze ; 

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. 

VI  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych: 
a) w art. 108 ust. 1 Pzp; 
b) 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). Do 
Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. 
 

 



VII OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 
BRAKU 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 tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 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 7 do SWZ 

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia 

3) wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty 

wykaz     4) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3. Zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty 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  
4.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja)  
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. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty.  
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, , spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. V SWZ. 
 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. VII ust. 1 SWZ ( załącznik nr 2 ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa 
w pkt. VII ust. 2 SWZ, przy czym: a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VII ust. 5 - 7 
składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na 
zasadach opisanych w pkt. V SWZ. b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VII ust.2 pkt. 1 
, składa każdy z nich.  
5) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 



5. 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 technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.  
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających 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 udostepniających zasoby, składa wraz z ofertą 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 potwierdza, że stosunek łączący 
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 udostępniającego 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 Wykonawcę 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 wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 
 6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 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 udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
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 pkt VII ust. 1 podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby.  
10) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na załączniku nr 2 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 elektronicznym (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 udostępniających 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 potwierdzających, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.  

6. Podwykonawstwo: 

1) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani, 



Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić Załącznik Nr 1 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 stanowiącym 
załącznik nr 8 do SWZ 

 
VIII INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH  
Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków 
dowodowych. 

IX SPOSÓB KOMUNIKACJI 
 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej biuro@gosir.gniezno.pl 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 

postępowania na Platformie e-Zamówienia) http………… 
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ……………………………………….. 
6. 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  Plat formy e-Zamówienia,  dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na 
Platformie e-Zamówienia ani logowania.  
8. 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. 

9. 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 XII pkt 4 i Rozdziale XV pkt 1 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 w 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). 

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

XII. Opis sposobu przygotowania i złożenia 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 7. 

 
Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.  Zapisany 
“Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

4) 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.       

5) Wykonawca dodaje wybrany  z  dysku  i  uprzednio  podpisany  „Formularz  oferty” 

 w  pierwszym polu („Wypełniony  formularz  oferty”).  W kolejnym  polu 
(„Załącznik
i 

 i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe 

 pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.      
 

6) 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”. 

7) 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 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. 

8) 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”. 

9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
10) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w 

zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 
11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

 
 

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz 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) 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 
poszczególni wykonawcy oraz ich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy); 



4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy); 

5) dowód wniesienia wadium 
 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów 

rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

8. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 
Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia 
oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,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  sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Zgodnie z art. 18 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. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Składanie i 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 8.03.2023 r. do godziny 16:00. 
3)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2023 r., o godzinie 16:05. 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 gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
Udzielanie wyjaśnień do treści SWZ 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
1) 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. 
2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o 

którym mowa w pkt. 2) 



3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2), Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

6) Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
7) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 06.04.2023  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 wskazanego 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. UWAGA!!!: Wynagrodzenie ryczałtowe (cena ryczałtowa) – to wynagrodzenie, 
które określa się z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytworzenia dzieła. Istotą ceny 
ryczałtowej jest jej stałość. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy,gdzie nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny 
ryczałtowej, poprzez nie uwzględnienie podczas jej ustalania kosztów nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie 
na Wykonawcy. 

2. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy wziąć pod uwagę obowiązki Wykonawcy wynikające ze wzoru urnowy (Załącznik 
nr 8 do SWZ). 

3. Cenę należy skalkulować w oparciu o dokumentację projektową, SWZ oraz przedmiar robót, specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót . 

4. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić we własnym zakresie wizję lokalną w terenie, celem 
zapoznania się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem oraz szczegółowego zapoznania się z zapisami 
niniejszej SWZ. 
5. Załączone do niniejszej SWZ przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą i służą do przedstawienia przez Wykonawcę 

sposobu obliczenia ceny. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych, przyjęte do wyceny, są 
przykładowe i nie są wiążące do celów sporządzenia oferty. Brak ujęcia przez Wykonawcę w wycenie wszystkich pozycji 
określonych w przedmiarze robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania wszystkich robót opisanych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania przetargowego. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w 
innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Dodatkowo 
w przypadku dokonania wyceny elementów, których w przedmiarze robót nie ujęto, a są wymagane przez Zamawiającego 
niniejszą SWZ, ich wartość należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty, Za roboty nie ujęte w przedmiarze robót a 
wynikające z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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 2022 r. poz. 931.), dla celów zastosowania 



kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
która miałby obowiązek rozliczyć., W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania Zamawiającego, ze 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; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

10. 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 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi oceny 
ofert: 

a) Cena (C) — waga kryterium 60%; 
b) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) — waga 40%; 
 
 
 
TABELA 

lp Kryterium Waga Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania w ramach kryterium 

1 Cena oferty [C] 60 60 pkt 
2 Okres rękojmi na przedmiot umowy 

[OR] 
40 40 pkt 

 
 

P= C +OR  

 łączna wartość punktów badanej oferty; 

C — punkty w kryterium „cena"; 

OR — punkty w kryterium „okres rękojmi"; 

 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
a) Cena (C) — waga 60% maksymalna liczba punktów: 60. 

cena najniższa brutto* 
C =  ----------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

Cena oferty ocenianej brutto 

* sposób wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

b) Okres rękojmi na wykonane roboty (OR) waga 40% maksymalna liczba 
punktów: 40. 

W ramach kryterium okres rękojmi na przedmiot umowy, oceniany będzie zaoferowany w ofercie okres udzielonej 
przez Wykonawcę rękojmi w taki sposób, że [OR]: 

 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 60 miesięcy — Wykonawca otrzyma 40 pkt. 
 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 48 miesięcy — Wykonawca otrzyma 20 pkt. -W 
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rękojmi na okres 36 miesięcy — Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Zaoferowanie okresu rękojmi powyżej 60 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem dodatkowych punktów. 
Uwaga! 

W przypadku zaoferowania okresu rękojmi, krótszej niż 36 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

 



3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznanie za najkorzystniejszą. Zamawiający 

nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu 
ofert. 

XIV INFORMACJE O FORMLNOSCIACH, 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, 
b) wyceny prac, sporządzonej w oparciu o przedmiary robót, dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wycena winna być sporządzona w formie kosztorysu  szczegółowego wraz z 
tabelą elementów scalonych w rozbiciu na rozdziały jak w przedmiarach oraz wskazać przyjętą stawkę roboczogodziny, 
wskaźniki zysku, kosztów pośrednich  i kosztów zakupu, 
c) kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania Umowy uprawnień budowlanych i 

zaświadczenia    o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy wraz z 
oświadczeniem o przyjęciu powierzonej mu funkcji. 
d) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 

określoną   w dziale V ust.1 pkt. 1.3.1. 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. 
e) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, o którym mowa w ust. 4 pkt. c) powyżej, Wykonawca niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty bez 
dodatkowego wezwania. 
6. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, o której mowa 
w ust. 4 pkt. d) 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 budowy. 

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieś wadium przed upływem terminu składania ofert w 
wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)• 

2. Wadium możne być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
2.1. w pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedziba w Gnieźnie: 81 9065 0006 0000 0000 4125 0003 z adnotacją 
BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DŁ. 400m I 6-CIO TOROWEJ O DŁ. 100m NA PROSTEJ 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO_postępowanie_2 
ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno 
2.2. gwarancjach bankowych, 
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 



3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2.-2.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. 

 
 

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 41250003 z 
adnotacją: „BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DŁ. 400m I 6-CIO TOROWEJ 
O DŁ. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO". 
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 8 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. 
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. 

8. 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. 
9. 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. 
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
11. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie — sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień 
publicznych", za pośrednictwem Prezesa izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia 
Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 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 2022 r. poz. 896) 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. 
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 2 do SWZ, składa 
fo ile dotyczy) stosowne oświadczenie.  

XX INNE INFORMACJE 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

2. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej; 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty. 

XXI WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SWZ 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

3. Wykaz robót budowlanych 

4. Wykaz osób  
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 usta Pzp 
6. Zobowiązanie innego podmiotu udostepniającego zasoby 
7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  
8. Wzór umowy 
9. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 

 
 

 
 


