
 

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia  

 
Dla postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 
pod nazwą: 

 

 
 

Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej 

na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 

 

Nr postępowania: AN/ZP/72/21 

 

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 

Podstawa prawna –ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.)  

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:  
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1 CZĘŚĆ I SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 CZĘŚĆ II SWZ II – Opis Przedmiotu Zamówienia 

3. CZĘŚĆ III SWZ III - Wzory formularzy 

4. CZĘŚĆ IV SWZ IV – Projektowane postanowienia umowy 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I (IDW) 
 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 
POSTĘPOWWANIA 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5  

60-965 Poznań 

NIP 777-00-03-699 

 

Dane kontaktowe: 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 

tel. 61/ 665 3538 

fax 61/ 665 3738 
 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia (dalej „SWZ”). 
 
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Edyta Klebaniuk 
kontakt telefoniczny: tel. 61/ 665 3538 
Adres e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 
www.put.poznan.pl 

 
 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej, na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.put.poznan.pl 

 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, ŹRÓDŁO FINANSOWANIA  

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 
publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji.  
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4. WYKONAWCA 

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 

ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP,  

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 PZP. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: 

a. wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego; 

b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem; 

c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 

ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Potencjał podmiotu trzeciego  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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. 

Złożone oświadczenie musi jednoznacznie wskazywać na przyszły udział w realizacji 

zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy. 

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 potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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• 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. 

Zamawiający oceni, 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, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 PZP. 

 

5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na 

zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi 

sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub 

normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z 

litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV 
KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
KOD CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
KOD CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 

3. Powierzchnia całkowita instalowanego parkietu: 1781,34m2 w Hali Sportowej 
Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 4, 61-001 Poznań 

4. Hala sportowa jest pomieszczeniem o powierzchni 1781,34m2 do którego prowadzą 
wejścia : 
- 2 z holu o szerokości 180cm 
- 4 z szatni o szerokości 90cm 
- 4 z magazynu oraz z zewnątrz o szerokości 150cm 
- 2 z magazynu o szerokości 430cm. 

5. Wymiary i kształt hali oraz lokalizacja wejść jest zilustrowana na rysunku z rzutem 
podłogi stanowiącym część II SWZ.  

6. Zakres przedmiotu umowy: ułożenie nowego parkietu systemowego na który składa się: 
nawierzchnia plus podbudowa pochodzące od jednego producenta. 

 

7. Warunki wykonywania przedmiotu umowy: 

 prace montażowe wykonawca może prowadzić w dowolnych godzinach przez 7 
dni w tygodniu. 



SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców –  Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym 
podłożu z ogrzewaniem podłogowym 

  

6 
 

 należy założyć iż jednocześnie z montażem podłogi będą prowadzone przez 
zewnętrznego wykonawcę prace budowlane związane z naprawą 
zawilgoconych tynków i płyt gk na ścianach pomieszczenia. 

 materiały niezbędne do montażu podłogi (np. drewno) będzie można 
zmagazynować w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu. 

 istnieje możliwość wykorzystania na potrzeby socjalne węzła sanitarnego 
znajdującego się w obiekcie. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa część II SWZ.        

9. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować  wyłącznie 

materiały fabrycznie nowe, posiadające ważne odpowiednie wymagane certyfikaty i 

atesty oraz dopuszczenia, potwierdzające możliwość zastosowania ich do realizacji 

niniejszego zamówienia 

10. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 

wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 

minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP. 

11. Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. 

12. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, 

że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

13. Ilekroć SWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny 

inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazane przez Zamawiającego. Ilekroć 

niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez 

rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie 

gorsze, niż określono w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego roboty lub materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Akceptacja materiałów równoważnych ze strony Zamawiającego 

następować będzie w formie pisemnej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentów (kart katalogowych lub innych dokumentów) potwierdzających ich 

równoważność. 

14. UWAGA: W odniesieniu do każdej powołanej w SWZ normy, w tym normy krajowej 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie normy równoważnej. Tym samym każdy 

zapisany w SWZ zwrot odnoszący się do normy, normatywu, aprobaty, materiału, 

patentu lub znaku towarowego należy odczytywać z uwagą towarzyszącą „lub 

równoważny” z uwzględnieniem wskazanych w SWZ wytycznych i wymogów 

określających parametry równoważności. 
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6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.  

2. Okres gwarancji: minimum 1 rok. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.  
 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWDZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

 
1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących część IV SWZ.  
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projektowanych 
postanowieniach  umowy stanowiących część IV SWZ.  

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 

 

8. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJA O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

 
1. Informacje ogólne  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Pani Edyta Klebaniuk tel. 61/ 665 3538 e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 
do komunikacji” wynosi 150 MB.  
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  
7) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania. 
8) Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

mailto:sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 
określa:  
a) niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę i wykorzystanie 

systemu miniPortal: 

i. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 

użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.  

ii. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania 

czasu odbioru danych: 

- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą 

protokołu TLS 1.2, 

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w 

formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje 

opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do 

setnej części sekundy, 

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem 

standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy 

wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 

automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane 

z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o dacie doręczenia. 

iii. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek 

internetowych: 

- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

- Mozilla Firefox od wersji 15 

- Google Chrome od wersji 20 

- Microsoft Edge 

b) dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu: 

i. oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej,  w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym Zamawiający zaleca 

wykorzystywanie plików w formacie pdf., 

ii. informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt i., 

przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
 

2. Złożenie oferty 



SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców –  Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym 
podłożu z ogrzewaniem podłogowym 

  

9 
 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona może być korespondencja związana z postępowaniem.  
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
5) 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 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie 
wskazanym w Załączniku nr 2 do IDW, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać 
złożonej oferty. 

 
3. 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 
(innych niż wskazanych w pkt 2 „Złożenie oferty”), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID 
postępowania). 
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, email: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl (preferowany 
sposób komunikacji). 
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 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w podpunkcie 2 powyżej 
adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
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(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 
z 2020 poz. 2415). 
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 
treści SWZ. Zamawiający udzieli 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. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (bez ujawniania 
źródła zapytania) zostaną zamieszczone na stronie postępowania.  
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 
wyjaśnień. 
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert, zmodyfikować treść SWZ, zgodnie z zasadami określonymi w przepisie 
art. 286 PZP. 
 
 

4. Otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r. o godzinie 12:00. 
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  
3) 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. 
 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACI 
ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 
OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

1. Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający odstępuje od wymagania użycia 

środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków 

dowodowych o których mowa w  Rozdziale 23 ust. 1 pkt 8, tj. próbka oferowanego 

systemu wraz z panelem/deską sportową z litego drewna, wgłębnie barwionym na 

wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 powyżej należy złożyć przed 

upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Politechnika Poznańska, 

pl. M. Skłodowskiej –Curie 5, 60-965 Poznań, pokój nr 205 (sekretariat Kanclerza).  

 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI  

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Pani Edyta Klebaniuk, tel.  61/ 665 3524 e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia 23.09.2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed 
upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

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

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

 
 

12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu.  

5. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.  

6. Kompletna oferta winna zwierać:  
1) Formularz ofertowy; 
2) Pełnomocnictwo  

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 
umowy.  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 
należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 
notariusza. 

 
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu;  

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym. 
Oświadczenie składają odrębnie: 
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

 
4) potwierdzenie wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia wadium w formie 

niepieniężnej (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa) należy załączyć ww. 
dokument w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał 
dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których 
tylko jeden spełnia warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji 
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
(Załącznik nr 5 części III SWZ). 

 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie.  

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 
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- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia; 

- 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. 

 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 

7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą 
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

8) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale 23 ust. 1 pkt 1-7 
 

Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

 
 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.  

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I (IDW) SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
Dokumenty te należy wypełnić elektronicznie.  

 
 

13.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 25.08.2021 r. do godz. 11:00 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
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4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

6. 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 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 
 

14.  TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021 r. o godzinie 12:00 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

3.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

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. 
 

 

15.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmzygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 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 składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

5)  jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) PZP, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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b) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 PZP, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w 

art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 

ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

d) w przypadkach, o których mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 
i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 
właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 
standardów. 

 

16.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena 

musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc 

po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie 

dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty). 

3. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający 
przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert.  

4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 
obowiązującej na dzień składania ofert. 
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5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 
wynikające z Projektu umowy załączonego do SWZ stanowią podstawę do obliczenia 
ceny łącznej wynikającej z oferty. 

 
 

17.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny 
ofert: 

Cena (C) – 60 % 
Termin realizacji (T) – 30% 
Gwarancja (G) – 10% 
 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie 

może 
otrzymać 

oferta 
za dane kryterium 

1. Cena (C) 60 60 

2. Termin realizacji (T) 30 30 

3. Gwarancja (G) 10 10 

 

2. Zasady punktacji w kryterium: 
1) Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 

punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego 
wzoru 

Pi (C) =  (Cmin/Ci)*60 pkt 

gdzie: 

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" 

Cmin 
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

Ci cena oferty badanej "i" 

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
zaoferowaną cenę brutto. 

2) Kryterium Termin realizacji  
 
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy w 
Formularzu Oferta w zakresie oferowanego terminu realizacji. Wykonawca 
określa termin realizacji w pełnych tygodniach liczonych od dnia podpisania 
umowy. 
Za zadeklarowanie terminu realizacji zostaną przyznane punkty według 
następujących zasad: 

 Termin realizacji 8 tygodni – 0 pkt; 
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 Termin realizacji 7 tygodni  – 15 pkt; 

 Termin realizacji 6 tygodni lub krótszy – 30 pkt; 

W przypadku nie wskazania deklarowanego terminu realizacji, 
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin realizacji 
tj. 8 tygodni i przyzna w tym kryterium 0 pkt.  

 

3) Kryterium Gwarancja 

Kryterium, będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy w 
Formularzu Oferta w zakresie oferowanego okresu gwarancji. Wykonawca 
określa okres gwarancji, w pełnych latach, liczonych od dnia sporządzenia 
protokołu z odbioru końcowego. 

 
Za zadeklarowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty według 
następujących zasad: 

 okres gwarancji 1 rok – 0 pkt; 

 okres gwarancji 2 lata – 3 pkt; 

 okres gwarancji 3 lata – 6 pkt; 

 okres gwarancji 4 lata – 8 pkt; 

 okres gwarancji 5 lat – 10 pkt. 
 

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający 
przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 1 rok i 
przyzna w tym kryterium 0 pkt. Wykonawca nie może zadeklarować okresu 
gwarancji krótszego niż 1 rok od dnia sporządzenia protokołu z odbioru 
końcowego. 

Wykonawca może wydłużyć maksymalnie termin gwarancji do 5 lat. 
Wydłużenie jeszcze bardziej tego terminu nie spowoduje naliczenia 
dodatkowych punktów za to kryterium. Wykonawcy który wskaże dłuższy 
niż 5 lat okres gwarancji zostanie przyznane 10 pkt. 

 
3. Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu 

wszystkich zawartych w SWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryterium „Cena”, „Termin realizacji”, „Gwarancja”. Oferta, która otrzyma 
największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona, 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 
kryterium o najwyższej wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w dokumentach zamówienia. 
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, zamawiający zwraca się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
 

18. INFORMACJE O FORMANOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

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

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie 
będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako 
uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

5.  Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają Projektowane postanowienia 
Umowy stanowiące Część IV SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej 
oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności w niej 
wymienionych z uwzględnieniem podanych w Projektowanych postanowieniach 
umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY   

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dgnbzg4
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4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie przysługuje na: 

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia 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. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie: 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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 Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

20. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w niniejszym postępowaniu fakultatywnych 
podstaw wykluczenia o których mowa w art. 109 ustawy PZP.  

 

21. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

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

udziału w postępowaniu dotyczące:  

 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT


SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców –  Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym 
podłożu z ogrzewaniem podłogowym 

  

21 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do występowania w 
obrocie gospodarczym. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej trzy 
zamówienia polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z 
ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-
elastycznej typu 4 zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na 
ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna, o 
powierzchni co najmniej 1100m2 każda. 

 
 
 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższe warunki, mogą być 
spełnione przez Wykonawców łącznie. 
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do 
oferty wypełnionego załącznika nr 5 części III SWZ, stanowiącego 
oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

 

22. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ICH ZŁOŻENIA 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych. 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 
(Załącznik nr 6 części III SWZ);  

2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 
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- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (załącznik nr 7 do SWZ). 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 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  

UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz musi 
dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, w szczególności § 4 Rozporządzenia. 

 

23. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

 
1. Zamawiający wymaga złożenia z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych: 
1) Certyfikaty wraz z raportami z badań potwierdzające zgodność podłogi z 

normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, a dla punktów I-X tej normy 
certyfikaty muszą być wykonane przez jednostki badawcze zrzeszone w 
ISSS (International Association for Sports Surface Sciences) – 
Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych 

2) Deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez producenta systemu; 

3) Raport z badań potwierdzający trudno zapalność systemu tj. minimum klasa 
Cfl-S1 wg EN 13501:1 lub normy równoważnej, raport wykonany przez 
jednostkę notyfikowaną; 

4) Atest higieniczny; 

5) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki dla poziomu 1 (FIBA level 
1); 

6) Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF); 

7) Karta techniczna panela/deski sportowej (warstwy wierzchniej podłogi) 
potwierdzająca wymagania techniczne określone w tabeli nr 1 zawartej w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia; 
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8) próbka oferowanego systemu wraz z panelem/deską sportową z litego 
drewna, wgłębnie barwionym na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
 

 

24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. 
 
Powody niedokonania podziału: 
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać 
podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, a brak 
podziału zamówienia na część nie zakłóca konkurencji w ramach postępowania.  
Przedmiot zamówienia tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że nie może zostać 

podzielony na części, ze względów technicznych. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

(części II SIWZ) podłoga musi stanowić rozwiązanie systemowe producenta i wszystkie jej 

elementy muszą pochodzić od tego producenta dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie 

certyfikatów potwierdzających spełnienie przez podłogę wymagań określonych w normie PN-

EN 14904 lub normie równoważnej. W sytuacji kiedy poszczególne elementy podłogi 

instalowaliby różni wykonawcy bardzo trudne może okazać się wyegzekwowanie praw z tytułu 

gwarancji w sytuacji gdy po jakimś czasie podłoga utraci swoje właściwości np. wymagany 
współczynnik odbicia piłki czy absorbcji energii. Wykazanie iż obowiązek usunięcia takiej wady 

spoczywa na jednym konkretnym wykonawcy lub określenie w jakiej części należy do jednego 

a w jakiej do drugiego (np. w sytuacji gdy wykryta wada spowodowana będzie przez 

zaniedbanie jednego wykonawcy, ale wymaga naprawy podłogi również w części wykonanej 

przez innego wykonawcę) może okazać się niemożliwe. 

Z tych względów konieczna jest realizacja zamówienia przez pojedynczego, generalnego 

wykonawcę. 

 
 

 

25.  LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 
OFERTĘ. LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE 
ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE 
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 
UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 
WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

 

Nie dotyczy. 

 

26. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O 
SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: montaż podkładek dystansowych, montaż legarów, montaż 

parkietu, montaż listew, wykonanie otworów rewizyjnych. 

2. 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 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. 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 

1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 
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4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 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 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

28. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJACY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 
2 pkt 2 PZP. 

 

29. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW O KTÓRYCH MOWA  ART. 
94 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

 

30. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, W TYM KWOTA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.500,00 zł  

(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z poniższych form:  

a) pieniądzu;  
b) gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PL39 1090 1362 0000 0001 4382 6909, Santander Bank Polska S.A., z 

dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr AN/ZP/72/21. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie 

zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 
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4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 

określenie przedmiotu zamówienia, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/ poręczenia (który nie może być krótszy niż termin 

związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą), 

5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo  

i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

 

31. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

32. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 
UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA 
ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH 
DOKUMENTÓW  

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 

33. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

34. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
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W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

35. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 
TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących robót budowalnych lub usług. 

 

36. MAKYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

37. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z 
INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

38. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 
OFERTY W SYTUACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 93 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

 

39. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w 
ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp 
tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 PZP. 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
PZP. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa 
okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego 
gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 
poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do 
wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 
zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca 
skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 
lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

 

40. KLAUZULA INFOMACYJNA RODO  

 

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), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. 
Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 
Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr 
Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl   tel.: 61/665 3631. 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer AN/ZP/72/21 
prowadzonym w trybie podstawowym; 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b PZP;   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku 
postępowań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od 
wymagań prawnych); 
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;   
Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
przy czym  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników; 
− 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, przy czym 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, prawo to nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
− 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. 
 

41. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ I (IDW) 

 

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2 
wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 
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3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowalnych  

4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

5. Załącznik nr 5 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy 

6. Załącznik nr 6 
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
 

7. Załącznik nr 7 
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

8. Załącznik nr 8 Identyfikator postępowania 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
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 Załącznik nr 1 do IDW  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

AN/ZP/72/21 
 

  

Zadanie pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na 
istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 
 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5  

60-965 Poznań 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1) Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową 

netto: 

........................................... PLN (słownie:…….) 

plus należny podatek VAT  

co daje kwotę brutto:  

........................................... PLN (słownie:……) 

 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu 
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Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia. 

2) Oferujemy Termin realizacji ………….. tygodni 

Należy wpisać oferowany termin realizacji zgodnie z kryterium opisanym w SWZ 

3) Oferujemy okres gwarancji:………..  
Należy wpisać oferowany okres gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w SWZ. 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym 
także z projektowanymi postanowieniami umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje 
niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem Umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy 
zlecić następującym podwykonawcom: 

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

 

7) Oświadczamy, że: żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie i 
pozostałych dokumentach 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

8) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek3: 

__________________________________________________________________ 

9) Ponadto oświadczam, że jestem: 
  mikroprzedsiębiorstwem 
  małym przedsiębiorstwem 

                                                           
2 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 
3 Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu 
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  średnim przedsiębiorstwem 
  prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 
  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 
  inny rodzaj 

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

11) Załącznikami do niniejszej oferty są: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do IDW  

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa(firma)............................................................................................................................. 

Adres......................................................................................................................................... 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacja 
drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z 
ogrzewaniem podłogowym, numer postępowania AN/ZP/72/21, oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w  Rozdziale 21 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (nr 

postępowania AN/ZP/72/21). 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Prawo 

zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze………………… 

(wypełnić jeśli dotyczy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
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1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Rozdziale 21 części I Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………….……………………………………………………….………………… 

w następującym zakresie: ……………………………………..………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, jeśli 

dotyczy).  

 

2. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 

zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………

……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także: NIP/REGON) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli 

dotyczy). 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 3  

NIE SKŁADAĆ Z OFERTĄ, DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na 
istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym, oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonaliśmy następujące roboty budowlane. 
 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 

L.p. 

Roboty budowlane  
Nazwa 
/opis/ 

(uwaga: podane informacje 
mają umożliwić 

Zamawiającemu weryfikację 
spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu) 

Wartość 
zrealizowanych 

robót  

Data 
wykonania 
(początek – 

zakończenie) 

Miejsce 
wykonania  

Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
roboty  

(nazwa, 
adres) 

Nazwa 
Wykonawcy 

1.       

2.       

3.       

 
UWAGA –  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające wykonanie 

wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych w sposób należyty.  
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Załącznik nr 4 
ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ (JEŚLI DOTYCZY) 

 
……………………………… 
nazwa i adres podmiotu  
udostępniającego zasoby 
 
 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby* do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia: Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-
elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 
W związku z ubieganiem się Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie 
 

..................................................................................................................(nazwa Wykonawcy / siedziba) 
 

..................................................................................................................(nazwa Wykonawcy / siedziba) 
 

o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązuję/zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji  
ww. Wykonawcy/Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie następujących zasobów: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, celem wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt………………….…..SWZ. 
 
Wskazane powyżej zasoby udostępniam na (wskazać okres udostępnienia zasobów): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do realizacji robót budowlanych/ usług w następującym 
zakresie**:………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zobowiązuje się do uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy: 
□ TAK 
□  NIE 
 
 
 
* niniejszy dokument składany jest tylko w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego 
podmiotu; 
** należy wskazać w szczególności części zamówienia, które mają związek ze spełnianiem warunku 
udziału w postępowaniu  
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Załącznik nr 5 

ZŁOŻYĆ Z OFERTĄ (JEŚLI DOTYCZY) 
 

nazwy i adresy podmiotów występujących wspólnie  
 
 
 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy  

(art. 117 ust. 4 PZP) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia Instalacja drewnianej podłogi sportowej 
powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym, oświadczamy, że: 
 
 
Wykonawca (nazwa, adres):……………………………………………………………. w ramach realizacji 
przedmiotu  
 
zamówienia wykona następujące roboty budowlane: 
 

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

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

Wykonawca (nazwa, adres):………………………………..……………………..……. w ramach realizacji 
przedmiotu  
 
zamówienia wykona następujące roboty budowlane: 
 

................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Wykonawca (nazwa, adres):………………………………….…..………..……………. w ramach realizacji 
przedmiotu  
 
zamówienia wykona następujące roboty budowlane: 
 

................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 6 
NIE SKŁADAĆ Z OFERTĄ, DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

do postępowania o zamówienie publiczne: Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-

elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 

 
Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

Oświadczam, że : 
 
1) nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
2) należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 
następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 
 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
 
oraz przedkładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w 
postępowaniu niezależnie od wykonawcy/wykonawców* należącego/należących* do tej samej grupy 
kapitałowej:  
…………………………..(wymienić załączniki)…………………. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 
NIE SKŁADAĆ Z OFERTĄ, DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
……………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 
 

 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składane na potrzeby zamówienia: Instalacja drewnianej podłogi 
sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym 
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z dnia 
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedłożonym wraz z formularzem 
ofertowym przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania określonych w: 
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,  
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,  
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP. 
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