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                                                                              Numer sprawy: PZ/EM/2020/033 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Budowę skateparku wraz z infrastrukturą w miejscowości Pleszew” 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych 

2. Strona internetowa Zamawiającego: http://basen-pleszew.pl/bip/ 

3. Siedziba Zamawiającego: Sport Pleszew sp. z o.o., Ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Sport Pleszew sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew. 
tel. +48 62 74 21 293,e-mail sport@pleszew.pl  
godz. otwarcia: poniedziałek – piątek : 7.00 – 15.00 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie pn. „„Budowę skateparku wraz z infrastrukturą w miejscowości Pleszew” 

Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową skateparku: 
 

 Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie 
projektowanych nawierzchni. 

 Wytyczenie projektowanego skateparku 

 Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie 

 Wykonanie warstw podbudowy 

 Wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i 
przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach 

 Ułożenie linii kablowej zasilającej oświetlenie skateparku 

 Montaż latarni z naświetlaczami celem oświetlenia skateparku 

 Montaż tablicy z regulaminem obiektu 

 Montaż ławek oraz koszy na śmieci 

 Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym 
zakresie 

 Uporządkowanie terenu. 
Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi 
przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i 
rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do 
istniejącego terenu. Oprócz przeszkód wyprofilowanych z płyty żelbetowej zaprojektowano także 
poręcze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki ułatwiające 
płynną jazdę na deskorolkach i rolkach oraz umożliwiające odprowadzenie wód opadowych na teren 
nieutwardzony w granicach własnej działki. W projekcie przewidziano także montaż tablicy 
informacyjnej z regulaminem obiektu oraz wyposażenie w ławki i kosze na śmieci. Ponadto 
przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących trawników w terenie przyległym w zakresie 
niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym. 
Obszar ten będzie jednocześnie pełnić funkcję strefy bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. 
Rozwiązania materiałowe   
 
a. Podbudowa – wg proj. konstrukcyjnego 

 
b.  Płyta główna  – wg proj. konstrukcyjnego 
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Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z 
betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką ∅ 8 mm 
(AIIIN) o oczkach 15x15cm, oraz dodatkowym dozbrojeniem włóknami polipropylenowymi w ilości 
0,6 kg na 1 m3, zacierana na gładko maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu.  
Krawędź płyty należy ukształtować stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty. 

 
 W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 
m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać 
fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą 
poliuretanową. 

 
 Płyta musi posiadać spadek 1-1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki 
powinny być jednostronne. 

 
Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i gładka (dla osób poruszających 
się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych 
nierówności w nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej 
skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ 
powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może 
znajdować się tylko na bokach przeszkód. 

  
c. Przeszkody żelbetowe – wg proj. konstrukcji 

 
Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką ø 8 mm 
(AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C30/37. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja 
przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich krawędzie (załącznik 
nr 1do koncepcji). 

 
Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton 
nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu, 
musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymująca się 
odpowiednim uprawnieniami. 

 
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na 
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów. 
 
Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie przewiduje zabezpieczenia 
ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane. Poprawia to trwałość krawędzi elementów 
skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa jego użytkowników (załącznik nr 3 do koncepcji). 

 
W przeszkodzie nr 1 bowl – pool projektuje się coping betonowy z betonu klasy C50/60. 

 
d. Stal – wg proj. konstrukcyjnego 

 

 Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być  wykonane ze stali ocynkowanej 
ogniowo. 

 Rura do ślizgania musi być wykonana z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 
do 60,3 mm. końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom 
(załącznik nr 4 do koncepcji). 

 Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 

 Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy poręcze do ślizgania się muszą być 
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wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone. 

 Profile ochronne na przeszkodach do muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 
30x30x3mm) 

 Profile na elementach takich jak murek czy ławka betonowa muszą być osadzone na równo z górną 
powierzchnią elementu. 

 Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed 
zalaniem samej płyty. element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i 
trwały. niedopuszczalnym jest, aby poręcze i ławki były przykręcane do płyty, stopy mogą stwarzać 
niepotrzebne zagrożenie dla użytkowników przez wystające z powierzchni płyty elementy 
montażowe (załącznik nr 5 do koncepcji). 

 
e. Barierki ochronne 
 

 Wszystkie podesty, z których możliwy jest upadek z wysokości ponad 1 m muszą mieć barierki 
ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich pochylni do skoków, gdzie zastosowanie 
barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku) (załącznik nr 6 do 
koncepcji). 

 Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 

 Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.poręcze muszą 
być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek ø16mm o rozstawach zgodnych z 
obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

 Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych. 

 Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków montażowych. 
 

TOLERANCJE 
 

 Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 

 Rury mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu. (załącznik nr 4 do 
koncepcji). 

 Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru. 

 Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. 

 
Uwagi ogólne 
 

 Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz 
dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone 
przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

 Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych. 

 Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 

 W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 

 Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. 

 Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych 
parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora. 

Dokumentacja projektowa, koncepcja skateparku oraz kosztorysy stanowią załączniki nr 8 – 9 do 
SIWZ . 
 
3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 
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4) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień: 
45112720-8 – Roboty   w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45223800- 4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
43325000-7 – Wyposażenie parków i placów zabaw 
 
4) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy . Okres 

rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5) Zamawiający wymaga : 

a) w dniu przekazania placu budowy, dostarczenia przez Wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz przedstawienia informacji, 

gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia; 

b) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

robót na terenie przekazanym Wykonawcy; 

c) aby pobór wody i prądu odbywał się w czasie budowy na oddzielnym liczniku lub podliczniku w 

zakresie i na koszt Wykonawcy; 

d) dokonania na własny koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

obejmującej okres realizacji zamówienia; 

e) prowadzenie robót bez zakłócania funkcjonowania stadionu miejskiego, 

f) aby materiały, odpady powstające w wyniku robót zostały na bieżąco i na koszt Wykonawcy 

usuwane i zutylizowane zgodnie z obowiązującą na terenie Miasta i Gminy Pleszew segregacją 

odpadów; 

g) utrzymania terenu wokół robót w należytym porządku; 

h) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi(wygrodzenia terenu budowy); 

i) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów bhp na terenie 

robót; 

j) wykonywania robót zgodnie z wymogami prawa budowlanego jak również z obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu; 

k) użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o wyrobach budowlanych; 

l) wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych niezbędnych do udokumentowania 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającego na jego użytkowanie; 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Montaz-i-wznoszenie-gotowych-konstrukcji
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m) przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac. 

6) Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia . 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy i określa je, stosownie  

do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy : 

a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane określone w 

kosztorysie ślepym (załącznik nr 8 do SIWZ) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę; 

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w lit. a), uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 

sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we Wzorze Umowy (załącznik nr 11 do 

SIWZ ) 

7) Zakres prac do wykonania: roboty należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, kosztorysem ślepym 

(załącznik nr 8 do SIWZ), dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB (załącznik 10 do SWIZ)  

Dołączony do SIWZ kosztorys „ślepy” (załącznik nr 8 do SIWZ) należy uzupełnić o ewentualne roboty, 
które wg Wykonawcy są niezbędne do realizacji zadania, a kosztorys tego nie przewiduje (kosztorysy 
należy traktować pomocniczo). Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych 
prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie zapisów w SIWZ, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysach oraz 
innych danych np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej. 
 
8) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania 

oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 

9) Uwaga ! Ilekroć w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót 
lub kosztorysie „ślepym” wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy 
przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, 
urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż 
opisane w w/w dokumentach. 
Ponadto ilekroć w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub 
kosztorysie „ślepym” Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, należy przyjąć, że każdemu 
takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, 
urządzenia, sposób wykonania itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami 
nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma 
obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące 
równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) 
potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez 
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Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) karty katalogowe, 
opinie producentów lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis oferowanego przez 
Wykonawcę artykułu (powinny zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których 
równoważność będzie badana przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wystąpienia do jednostek certyfikujących, producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o 
wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, do których pojawią się wątpliwości co do 
ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego. 
10) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 maja 2021r. ,przy czym za datę zakończenia 

robót uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót 

wraz z kompletną dokumentacją odbiorową opisaną w ilości 2 kpl. 

5. Podwykonawcy. 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (jeżeli są znane na etapie 

składania oferty) firm podwykonawców (należy zastosować druk „Informacja o podwykonawcach” 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji). 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres 

zamówienia określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy 

podwykonawców. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenia zamówienia. 

6) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia. 
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7) Zamawiający określił we Wzorze umowy (załącznik nr 11 do SIWZ) wymagania dotyczące umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

8) Zamawiający informuje, że obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji 

zamówienia podlegają umowy o podwykonawstwo zawarte w formie pisemnej, których 

przedmiotem są roboty budowlane (niezależnie od wartości tej umowy). 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w 

postępowaniu w zakresie: 

a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

 Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia 

działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej jeden obiekt  

polegający na budowie (przebudowie) skateparku lub toru rowerowego (pumptrack)                             

o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto i roboty te były odebrane przez inwestora bez uwag. 

 Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest 

uprawniona do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą, która jest 

uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

UWAGA ! Jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca nie dysponuje osobą z odpowiednimi 

uprawnieniami i korzysta z zasobów innego podmiotu, zobowiązany jest załączyć do oferty 

zobowiązanie kierownika budowy do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji zamówienia lub 

zobowiązanie pracodawcy kierownika budowy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto odpowiednie informacje o 

korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego należy zamieścić w Oświadczeniu o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Oświadczeniu o braku 

podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 



9 
 

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

b) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/ 

nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 

5) Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6) Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy PZP : 

a) 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 innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a 

ustawy Pzp. 



10 
 

7) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

9) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 

wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), 

b) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

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

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

c) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
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d) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

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

sprawie spłaty tych należności. 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 

2) Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt. 2, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
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dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

6) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: 

a) wykaz robót budowlanych(budowa lub przebudowa skateparków, torów rowerowych 

pumptracków) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).; 

7) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia 

ofert). 

8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 
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9) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 

Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

10) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

12) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 700 ze zm.). 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2) W niniejszym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywać 

się przy użyciu środków komunikacji elektroniczne (adres e-mail: sport@pleszew.pl ). 

3) Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

mailto:sport@pleszew.pl
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4) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej drogą elektroniczną. 

5) Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego korespondencji. 

6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami : 

Eugeniusz Małecki – prezes zarządu Sport Pleszew sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew tel.062 

742 1293, sport@peszew.pl   

7) Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

SIWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8) W przypadku składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, czyli w formie dokumentu elektronicznego, Wykonawca: 

a) powinien stosować następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, 

.jpg; 

b) przesyła dokument elektroniczny na adres poczty elektronicznej sport@pleszew.pl, z 

zastrzeżeniem, że wielkość przesłanej wiadomości oraz załączonych plików nie może przekraczać 20 

MB; 

c) dzieli załączniki o rozmiarze powyżej 20MB na mniejsze pliki, na przykład przy pomocy programu 

do kompresji danych, i przesyła je w odpowiedniej liczbie wiadomości poczty elektronicznej lub 

ustala z Zamawiającym inny sposób udostępnienia plików,  

d) dokument elektroniczny zawierający odwołanie winien być zapisany w formacie umożliwiającym 

Zamawiającemu jego udostępnienie w sposób niedyskryminujący dla osób słabowidzących i 

niewidomych, w szczególności nie może być zapisany jako obraz lub fotografia w formacie .pdf lub 

.jpg.; 

e) może wykorzystać dowolne narzędzie do konwersji plików tekstowych do formatu .pdf, na 

przykład funkcję „Microsoft Print to PDF” wbudowaną w system operacyjny Windows 10. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy: 

mailto:sport@pleszew.pl
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 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275 z późn. zm.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą . 

5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Sport Pleszew  sp. z o.o. w Banku 

Spółdzielczym w Pleszewie nr rachunku 73 84070003 0018 6502 2000 0001 . 

UWAGA ! Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

6) W przypadku oferty składanej w postaci papierowej: wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert  w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty składanej w postaci papierowej. 

7) W przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej: wadium w formie innej niż pieniądz - 

Wykonawca wnosi je w formie elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. Dokument 

wadium w formie innej niż pieniężna powinien zostać złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w 

jednym pliku archiwum (.zip). 

8) Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

9) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 

10) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

11. Termin związania ofertą. 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

UWAGA ! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy PZP jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 
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12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż 

jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie. 

2) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej .Oferta w 

postaci papierowej musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną 

trwałą techniką (bez użycia np. ołówka).  

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą 

Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza. 

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane 

pieczątkami imiennymi. 

7) Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki, przekreślenia, 

dopiski) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty. W 

przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8) Forma dokumentów - Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), zwanym dalej „Rozporządzeniem 

MR”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu MR, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną; pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo 

kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.  

11) Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były trwale połączone w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie się którejkolwiek kartki i ponumerowane kolejno. 
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12) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane, powinny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

– nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA ! Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13) Oferta musi zawierać: 

a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji; 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ); 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 

d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku 

nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; 

e) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji 

bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); 

f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie 

nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy; 

g) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 

14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z 

tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie 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 postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

15) Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. 

Opakowanie należy opisać następująco: 

Oferta na przetarg  

„Budowa skateparku w Pleszewie” 
Nie otwierać przed dn. 19 października  2020 r. godz. 10.15 
Zamawiający: Sport Pleszew sp. z o.o. 
Adres: Sport Pleszew sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew 
Wykonawca: …………………………………… (nazwa i adres, numer telefonów) 
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16) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: "ZMIANA". 

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert. 

13. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. 

1)Oferty w postaci papierowej należy składać w Sport Pleszew sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63-300 

Pleszew. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 19 października  2020 r. o godz. 10.00. 

3) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

4) Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 października  2020 r. o godz. 10.15 w Sport Pleszew sp. z o.o., ul. 

Sportowa 4, 63-300 Pleszew 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

6) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w ppkt 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp 

(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ). 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny realizacji zamówienia. 

Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustalona 

przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie do rozmiaru 

robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Formularzu ofertowym ceny netto, wartości 

podatku VAT i ceny brutto. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Formularzu ofertowym ceny robót 

niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową, opisami technicznymi, 

specyfikacjami technicznymi, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. Za 

ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób wyliczenia na tej podstawie wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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4) Cena oferty musi uwzględniać, poza pracami bezpośrednio wynikającymi z SIWZ również wszystkie 

te elementy cenowe, które z technicznego punktu widzenia okażą się niezbędne do zrealizowania 

przedsięwzięcia. 

5) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i podana w PLN 

(polskich złotych) cyfrowo i słownie. 

6) W cenę oferty należy wkalkulować, oprócz części podstawowej tj. ceny za realizację opisanego 

przedmiotu zamówienia, między innymi koszt: 

− przygotowania terenu pod budowę, 

− zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

− dokumentację odbiorową w 2 kpl., 

− energii, wody i innych mediów infrastruktury technicznej – socjalnej niezbędnej na czas budowy, 

− ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji 

prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych, 

− napraw i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych, w przypadku ich zniszczenia 

lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 

− oraz wszystkie te elementy cenowe, które z technicznego punktu widzenia okażą się niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

przez Zamawiającego. 

7) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych. 

8) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca, składając ofertę, informuje o tym 

Zamawiającego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: 

− cena 70 % 

− okres gwarancji  30 % 

Sposób oceny ofert. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, 

jeżeli : 

- jest niezgodna z ustawą; 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy; 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub nie zaproszonego do składania ofert; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Pozostałe oferty oceniane będą punktowo. 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i 

tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. 

Do porównania i oceny ofert w powyższych kryteriach zostaną zastosowane następujące wzory. 

Dla kryterium cena C(x): 

            C min 

C(x) = ------------------------------ x 70 

           C badanej oferty 

C(x) - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena brutto. 
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C min - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu. 

C badanej oferty - cena brutto badanej oferty. 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi: 70 pkt. 

 

Dla kryterium okres gwarancji G(x): 

Przyjmuje się, że punkty w kryterium termin realizacji będą przyznawane następująco: 

l.p Udzielona gwarancja w miesiącach Ilość punktów 

1 36 miesięcy(gwarancja minimalna) 0 punktów 

2 48 miesięcy 15 punktów 

3 60 miesięcy(i /lub więcej) 30 punktów 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium okres gwarancji wynosi: 30 pkt. 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 36 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca na druku formularza ofertowego nie określi zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, 

Zamawiający uzna, że gwarancja została udzielona na okres 36 miesięcy. 

Łączna ocena ofert: 

W(x) = C(x) + G(x) 

W(x) – wskaźnik oceny ofert 

C(x) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto 

G(x) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

Wynik postępowania 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny 

ofert.  

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi 

z art.92 ustawy. 

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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16. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

1) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 17 SIWZ. 

2) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani przedstawić umowę 

regulującą ich współpracę. 

3) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kosztorys uproszczony wraz z tabelą 

elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów, które ma zawierać ilość, cenę jednostkową i 

wartość każdego z materiałów. Uproszczony kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje z 

przedmiarów oraz pozycje niezbędne do wykonania zamówienia spoza przedmiaru robót, które 

Wykonawca uzna za konieczne aby wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem 

materiałów będzie dokumentem pomocniczym, stanowiącym wyłącznie materiał informacyjny i 

poglądowy dla Zamawiającego. Kosztorys nie będzie stanowił dokumentu określającego zakres 

zobowiązania Wykonawcy przy realizacji zamówienia. Jeżeli w kosztorysie lub zestawieniu 

materiałów przedstawionym przez Wykonawcę znajdą się urządzenia i materiały równoważne 

opisywanym w dokumentacji, Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji danego elementu 

robót, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać jego zgodę. 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca, któremu Zamawiający przyzna zamówienie zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny ofertowej brutto. 

2) Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy, z zastrzeżeniem zapisów 

art.150 ust. 7-9 ustawy PZP. 

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

następujących formach: 

− pieniądzu, 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na konto Sport 

Pleszew sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr  rachunku 73 84070003 0018 6502 2000 

0001   
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Inną formę zabezpieczenia należy złożyć w Sport Pleszew sp. z o.o.  

5) Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części: 

a) 70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady) - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

18. Wzór umowy. 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

Wzorze Umowy stanowiącej  załącznik nr 11  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach określonych we Wzorze Umowy. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp  przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub 

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

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 – 198g ustawy). 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, jeżeli wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

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

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6 i 7 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. 

9) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 4 ustawy. 

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 

ustawy. 

12) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

13) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

14) Na czynności, o których mowa w ppkt 13, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2 ustawy. 

15) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

20. Obowiązek informacyjny RODO. 
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1) W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do 

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

-wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 

-  członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

-  osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

-  pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

-  członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 
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a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sport Pleszew sp. z o.o. w Pleszewie, 

b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, email: finanse-sport@pleszew.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, 

d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp oraz jej przepisy 

wykonawcze oraz przepisy z nią powiązane, 

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

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

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

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

j) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

3) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy 

pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w ofertach. W związku 

z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (oświadczenie zawarte zostało w 

Formularzu oferty). 

4) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający żąda od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 
 
5) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
 
6) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający żąda od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Załączniki : 

1) Formularz ofertowy. 
2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
4) Informacja o podwykonawcach. 
5) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  
6) Wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. 
7) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
8) Kosztorys ślepy. 
9) Dokumentacja projektowa. 
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
11) Wzór umowy. 
 
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

Pleszew, dn. 25 września  2020 r.  

 


