
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

przetarg nieograniczony 
 
 

Dokończenie obiektu sportowego obejmującego 
halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga  

oraz budowa dróg 
służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu. 

 
Numer postępowania: 2/2019/ZP 

 
 
 
ZATWIERDZAM: 
     
 
Radom, dnia  09.05. 2019 r. 
      

 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 
Adres:  
ul. Narutowicza 9,  
26-600 Radom, woj. Mazowieckie 
 
REGON:  146989199  
NIP: 948-26-00-038 
 
http://bip.mosir.radom.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia „ustawą Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
     3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu 

obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Rado-
miu przy ul. Struga oraz budowie dróg (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze 
Radomskiego Centrum Sportu. 

 

3.2. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
Główny przedmiot zamówienia: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
sportowych 

http://bip.mosir.radom.pl/
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Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie 
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i inny 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami 
45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
77211400-6 - Usługi wycinania drzew 
77211600-8 - Sadzenie drzew 
 
3.3. Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu piłkarskiego została rozpoczęta przez Wy-
konawcę(konsorcjum firm) wybranego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Postęp prac oceniono na około odpowiednio: 
- hala sportowo-widowiskowa: ok 85%  
- stadion piłkarski: ok. 53% 
 
3.4. Na potrzeby rozliczenia zmówienia Zamawiający podzielił je na trzy odrębne, opisane poniżej 
zadnia: 
 

1) Realizację zadania nr I pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej” dot. wykonania prac polegających 
na budowie hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie- 
zgodnie ze stanowiącą zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z 
zastrzeżeniem, że w przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do 
zrealizowania (szczegółowe określenie zakresu prac już zrealizowanych oraz tych które pozostały 
jeszcze do zrealizowania wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ dokumentów inwentaryzacji 
oraz przedmiarów). 
UWAGA I : Część z gotowych i przeznaczonych do montażu elementów konstrukcyjnych tj. elementy 
trybun teleskopowych i elementów wyposażenia tj. parkiet mobilny oraz inne materiały są już opła-
cone przez Zamawiającego, a Wykonawca w cenie ofertowej winien skalkulować jedynie koszt ich 
montażu i ew. transportu (część z w/w elementów znajduje się poza placem budowy). Szczegółowe 
informacje w przedmiocie (wyspecyfikowanie w/w elementów, miejsce ich aktualnego składowania 
itp.) znajdują się z załącznikach inwentaryzacyjnych do SIWZ.  
UWAGA II  : 
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Budowa hali sportowo-widowiskowej realizowana jest na podstawie pierwotnego pozwolenia na 
budowę Nr 82/2013 z dn.12.02.2013 r. oraz zamiennych pozwoleń na budowę Nr 403/2015 z 
dn.16.09.2015r. Nr 139/2017 z dn. 11 04.2017r. oraz Nr 415/2018 z dn.29.08.2018 r.   
Zamienne pozwolenia na budowę dotyczyły: 
- Decyzja Nr 403/2015 z dn.16.09.2015r- zmiany lokalizacji Hali sportowo-widowiskowej. 
-  Decyzja Nr 139/2017 z dn. 11 04.2017r – korekty gabarytów budynku prostokątnego hali ze 
względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji z kompleksu sportowego.  
- Decyzja Nr415/2018 z dn.29.08.2018 r. – zmianą lokalizacji stref pożarowych zgodnie z opinią ko-
mendanta głównego PSP. 

2) Realizację zadania nr II pn. „Budowa stadionu piłkarskiego” dot. wykonania prac polegających na 
budowie stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz 
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie- zgodnie ze stanowiącą 
zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z zastrzeżeniem, że w przedmiot 
niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do zrealizowania, a załączona 
dokumentacja dot. szerszego zakresu niż ten przewidziany do realizacji w ramach tego zamówienia 
– z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wykonanie dwóch trybun stadionu zlokalizowanych za 
bramkami (szczegółowe określenie zakresu prac już zrealizowanych oraz tych które pozostały 
jeszcze do wykonania wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ dokumentów inwentaryzacji oraz 
przedmiarów. 
 
UWAGA I : Część z gotowych i przeznaczonych do montażu elementów konstrukcyjnych tj. konstruk-
cja dachu stadionu oraz system nawadniania i ogrzewania płyty boiska i inne materiały są już opła-
cone przez Zamawiającego, a Wykonawca w cenie ofertowej winien skalkulować jedynie koszt ich 
montażu i ew. transportu (część z w/w elementów znajduje się poza placem budowy). Szczegółowe 
informacje w przedmiocie (wyspecyfikowanie w/w elementów, miejsce ich aktualnego składowania 
itp.) znajdują się z załącznikach inwentaryzacyjnych do SIWZ.  
UWAGA II  : Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w cenie ofertowej, dostawy i montażu 
na stadionie piłkarskim ekranów diodowych (telebimów -2 szt.)-  każdy z kompletnym osprzętem i 
oprogramowaniem  
Wysokość ekranu pomiędzy 4m a 4,30m 
Szerokość ekranu pomiędzy 7,111m a 7,644m, jednocześnie wymagając dostosowania jego szero-
kości do osiągnięcia proporcji 16:9. 
Zamawiający dopuszcza możliwość tolerancji szerokości telebimów względem proporcji 16:9 o +/-
5% 
(unieważnia się wymiary przedmiotowych urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej). 
 
3)Realizację zadania nr III pn. „Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum 
Sportu”, polegającego wykonaniu robót rozbiórkowych oraz na budowie dróg wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem (budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki wi-
broprasowanej, budowa chodników, zjazdów i miejsc parkingowych z kostki wibroprasowanej, wy-
cinka drzew, zagospodarowanie terenu, oznakowanie pionowe, kanalizacja teletechniczna, roboty 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa murów oporowych, budowa kanalizacji deszczowej, roboty 
elektryczne: budowa oświetlenia, likwidacja kolizji SN i nn. Zakres zamówienia o powierzchni ok. 
5545 m2) 
zgodnie ze stanowiącą zał. do SIWZ dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z zastrze-
żeniem, że w przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą jedynie roboty pozostałe do zrealizowa-
nia, a załączona dokumentacja dot. szerszego zakresu niż ten przewidziany do realizacji w ramach 
tego zamówienia – z przedmiotu zamówienia wyłączone jest wykonanie kanalizacji deszczowej od 
strony ul. 11-go Listopada (szczegółowe określenie zakresu prac które pozostały jeszcze do wykona-
nia wynika ze stanowiących załączniki do SIWZ przedmiarów. 
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Wskazane wyżej zadania rozliczane są oddzielnie - na podstawie odrębnych odbiorów i wystawio-
nych na ich podstawie oddzielnych faktur. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego odbioru oraz rozliczenia  poszczególnych zadań 
w ramach realizowanej inwestycji. 
 
Skalkulowane przez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe brutto (cena ofertowa)  dot. zakresu 
robót określonego w załączonych do SIWZ przedmiarach. Zamawiający zakłada, że zakres prac wska-
zany w przedmiarach wskazany jest prawidłowo, natomiast w przypadku ewentualnego zaistnienia 
sytuacji, iż w/w zakres nie odpowiada np. stanowi faktycznemu bądź został błędnie określony, sta-
nowiło to będzie przesłankę do zmiany umowy na zasadach wskazanych w projekcie Umowy. 
 
 
3.5. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące pracę pod kierownictwem  w n/w zakresie dot. 
realizacji zamówienia: roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty instalacyjne 
(dot. sieci i instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych itp.), roboty malarskie, wykończe-
niowe, roboty montażowe oraz roboty konstrukcyjno-budowlane były  zatrudnione na  podstawie 
umowy o pracę na przez  Wykonawcę albo przez podwykonawców (w przypadku gdy w/w zakres 
prac byłby powierzany podwykonawcom innym niż samodzielnie wykonujące roboty osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą).  
 
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kon-
troli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wy-
magań określa projekt umowy (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). 
 
Przyjmuje się, że osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz świad-
czące usługi obsługi geodezyjnej nie wykonują pracy pod kierownictwem. 
 

 
3.6. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia (SIWZ), oraz załącznikami do SIWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do 
niej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem dokumentów inwenta-
ryzacyjnych ) oraz przedmiarami robót. 
 
UWAGA: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, 
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Za-
mawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
wskazane.  
Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargo-
wej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, opisywanym w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za 
pomocą 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.  
Ilekroć w Załącznikach do SIWZ Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą 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 należy przyjąć, że odniesieniu 
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
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jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
3.7. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmia-
rem robót a konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: 

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 
b) roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót wskazanych w przedmiarach; 
c) uzyskanie świadectwa energetycznego hali sportowo-widowiskowej; 
d) o ile w dokumentacji przetargowej -w odniesieniu do jakiegoś elementu- nie wskazano ina-

czej, zagospodarowanie we własnym zakresie materiałów z demontażu i rozbiórki; 
e) uporządkowanie terenu po budowie  
f) wszelkie inne czynności objęte zamówieniem, a wskazane we wzorze umowy. 

3.8. Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamó-
wienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 

3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, 
zgodnie z ustawą Pzp. 

3.10.Wykonawcy mogą zapoznać się z całym terenem budowy i jego stanem, w tym z aktualnym 
stanem faktycznym obiektów oraz elementami już wykonanymi, w szczególności mogą zapoznać się 
z wynikami przeprowadzonych już prac i stanem wykonanych elementów, przeprowadzić wszelkie 
niezbędne testy i badania w celu należytego określenia ceny ofertowej. 
Obiekty i plac budowy będą udostępnione Wykonawcom do oględzin w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 
Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o zamiarze prze-
prowadzenia oględzin w wybranym terminie. 
Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Robert Borzęcki, e-mail: prze-
targ@mosir.radom.pl    
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obowiązkowa. 
 
3.11. Na przedmiot zamówienia dot. zadania I , II oraz III  Wykonawca winien udzielić minimum 3 lat 
gwarancji jakości. 
Wykonawca udzielając gwarancji wydłuży jednocześnie okres rękojmi za wady na okres udzielonej 
gwarancji.  
Gwarancja i rękojmia nie obejmuje robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę oraz mate-
riałów udostępnionych przez Zamawiającego. 

3.12. Zamawiający informuje, iż zapewnia całodobową ochronę placu budowy. Termin umowny 
świadczenia ochrony upływa w dniu 30.09.2019r. W związku z powyższym od dnia 01.10.2019r., lub 
od dnia przejęcia przez wykonawcę terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
zapewnić całodobową ochronę terenu budowy. 
 
3.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w projektach wykonawczych załączonych do 
SIWZ i zapisami dokumentu SIWZ, przyjmuje się, iż obowiązkiem Wykonawcy jest  wykonanie 
Umowy w sposób optymalny dla Zamawiającego, w najszerszym z możliwych zakresie, mając 
jednocześnie na uwadze, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem podejmowanych przez 
Wykonawcę czynności jest  wykonanie zarówno hali sportowo – widowiskowej, stadionu 
piłkarskiego oraz układu drogowego w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu użytkowanie 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem i według potrzeb wynikających z SIWZ. 
 

3.14. Zamawiający informuje, że została wykonana inwentaryzacja budowlana istniejącego stanu: 

mailto:przetarg@mosir.radom.pl
mailto:przetarg@mosir.radom.pl
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hali sportowo-widowiskowej oraz terenu stadionu piłkarskiego metodą skaningu laserowego 3D w 
celu uzyskania materiałów w formie cyfrowej i wizualnej. Dostęp do materiału znajduje się w 
załączniku do SIWZ. 
 
3.15. Materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zapewnia Wykonawca z wyjątkiem udostępnionych przez Zamawiającego, a 
wymienionych w Inwentaryzacji Hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu piłkarskiego 
stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 
W przypadku konieczności wykonania rozbiórek materiały z rozbiórki przejmie Wykonawca i 
wywiezie poza teren budowy. Materiały nadające się do wykorzystania Wykonawca zagospodaruje 
według swego uznania, natomiast z materiałami nie nadającymi się do wykorzystania 
(zakwalifikowanymi jako odpady) Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 992 z póź. zm.). 
 
3.16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) obejmującego wykonanie dodatkowych prac 
związanych z budową Radomskiego Centrum Sportu (roboty polegające na powtórzeniu usług lub 
robót budowlanych wskazanych w SIWZ) do wysokości nie przekraczającej 70% wartości 
zamówienia podstawowego .  
 
3.17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 7 Pzp. 

 
3.18. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 9-22  do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej również „specyfikacją” lub „SIWZ”. 

 

 
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych. 
 

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych. 
 

6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
6.2. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami,  

zobowiązany jest do podania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w 
formularzu JEDZ firmy podwykonawców. 

 
6.3. 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 udzielenie zamówienia. 

 
6.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
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z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
6.5. Szczegółowe wymagania dotyczące zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcą dalszym 

określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
 

7.  Warunki realizacji zamówienia 
Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji. 

 

8. Termin wykonania zamówienia 
     Zamówienie zostanie wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
  

9. Warunki udziału w postępowaniu 
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:   
 

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

9.1.1. Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wyso-
kości co najmniej 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliny złotych). 
 

UWAGA! 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków w walutach  
innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na 
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  
W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut 
zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP. 

 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

9.1.2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) w sposób należyty, nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  roboty budowlane polegające na 
budowie, przybudowie bądź remoncie budynków lub stadionów, o łącznej wartości min. 60 
milionów złotych brutto, z zastrzeżeniem iż co najmniej jedna z ww. robót miała wartość nie 
mniejszą niż 30 milionów złotych brutto. 

  

9.1.3.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,  
skierowanymi do realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 
uprawnieniami oraz doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotowego 
zamówienia oraz odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone – zgodnie  
z poniższym wykazem: 

 
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (w zakresie zada-
nia I i II), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wy-
konywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym 
uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadającą doświadczenie w peł-
nieniu funkcji kierownika budowy (budowy, przebudowy bądź remontu) budynku bądź sta-
dionu, o wartości co najmniej 30 mln złotych brutto, 
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b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji  wodociągowych i kanaliza-
cyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń, która posiada 
ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wy-
konywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 
specjalności; 
 
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograni-
czeń i która posiada ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w 
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; 
 
d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (w zakresie zada-
nia III), posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjal-
ności inżynieryjnej drogowej  lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
budowalne w tej specjalności;  
 
e) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń i która posiada ważne upraw-
nienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej bez ograni-
czeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykony-
wania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej spe-
cjalności. 
 
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane 
przez nie uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej  z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samo-
rządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.  
 
Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/ osób spełniających łącznie warunki określone w pkt 
a) -e) 

 
10. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego za-
chodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz 
dodatkowo w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, to jest: 

10.1.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-
powaniu 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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym po-
stanowieniem 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 2003r. – Prawo upadłościowe (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp), 
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10.1.2 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 (art. 24 ust. 5 pkt 4 
ustawy Pzp), 

10.1.3 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 
ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wią-
żące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). 

10.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamó-
wienia. 

10.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub  
art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 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, organizacyj-
nych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestęp-
stwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w 
zdaniu pierwszym 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.  

 
10.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne oko-

liczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
pkt 10.3. niniejszej specyfikacji. 

 

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają złożyć w celu wykazania 
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  
11.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  

11.1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a)  nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) sporządzonego zgodnie 
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
 

JEDZ (wersja elektroniczna – załącznik nr 3 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego 
z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na 
stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
oraz niniejszej SIWZ. 
 

W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia 
ESPD, Wykonawca: 
- pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego, 
- wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „espd-request.xml” do 
strony internetowej espd.uzp.gov.pl, 
-składa go w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w jednym z formatów określonych w pkt 13.2.2) SIWZ. 

 

Wykonawca składając JEDZ, w części IV: Kryteria kwalifikacji jest zobowiązany wypełnić 
jedynie sekcję „α”. 
 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się 
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej 
Urzędu www.uzp.gov.pl, Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 

 

11.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje  
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite 
europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

 

11.1.3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę  
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności 
składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające: 
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 kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zreali-
zuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

11.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a na-
stępnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie pod-
lega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wy-
znaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji eko-
nomicznej lub finansowej: 
11.4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wy-

sokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

http://www.uzp.gov.pl/
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej: 
11.4.2. Wykaz robót budowlanych 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, 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 (wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). W wykazie należy wskazać roboty 
potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt 9.1.2 SIWZ. 

 Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnio-
nej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku-
mentów – inne dokumenty. 

11.4.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamó-
wienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniej-
szej specyfikacji). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.3 
SIWZ. 

11.4.4. Wykonawca, który polega w zakresie określonym w pkt 9.1.1 - 9.1.3 SIWZ na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 11.4.5, 
11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 SIWZ. 

 
Uwaga: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpli-

wości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 
w tym zakresie. 

 
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
      11.4.5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,  

        14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
        składania ofert.  

11.4.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu.  

11.4.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu. 
11.4.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-

czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

11.4.9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  
w sprawie spłat tych należności. 

            11.4.10. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
                        zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

11.4.11. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych   (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji). 

11.4.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) pkt 11.4.5 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

2) pkt 11.4.6-11.4.8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 1) i 2) lit. b niniejszej specyfikacji, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.12 ppkt 2) lit. a niniejszej specyfikacji, powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa  w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W 
powyższym przypadku ustalenia podane w pkt 11.4.12 niniejszej specyfikacji dotyczące 
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 11.4.5 SIWZ, składa dokument, o którym mowa  w 
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pkt 11.4.12 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ww. dokumenty powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

11.4.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia i dokumenty wymienione: 

 a) w pkt 11.1.1, 11.2, 11.4.5, 11.4.6, 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12 niniejszej 
specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), 

 b) w pkt 11.1.2, 11.1.3, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć 
w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią 
spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 
1, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 SIWZ Wykonawcy 
spełniają wspólnie. 

 

11.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do zło-
żenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione pod-
stawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do zło-
żenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

11.6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.2 oraz 11.4 SIWZ składane są w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Dokumenty i oświadczenia składane w oryginale muszą być sporządzone w postaci elektronicz-
nej opatrzone przez wystawcę  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W przypadku przekazywania przez: Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, albo przez podwykonawcę elek-
tronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, albo 
przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświad-
czeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.  

W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddają-
cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z ory-
ginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzie-
lenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
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przez podwykonawcę. 

 
11.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

 W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zamiast oświadczeń lub 
dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub 
w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne. 
Jeżeli ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

12. Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów 
12.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.  

 
12.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Za-

mawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych pod-
miotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dys-
pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
12.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wyko-
nawcę 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 pkt 1, 4  
i 8 ustawy Pzp.  

 
12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyko-

nawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty bu-
dowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

 
12.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-

wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę ponie-
sioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieu-
dostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
12.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu,  

o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawia-
jący żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdol-
ności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 
12.1 SIWZ. 



15 
 

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania dokumentów i oświadczeń, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
13.1. Informacje ogólne 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal , Skrytka zamawiającego: /mosir_radom/przetarg) oraz poczty 
elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Robert Pankowski, 
Paweł Boniecki Robert Borzęcki, e-mail: przetarg@mosir.radom.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:   
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty  
oraz  
Formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elek-
tronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opi-
sane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 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) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zama-
wiającego pod adresem http://bip. mosir.radom.pl 
 

13.2. Złożenie oferty 
 

1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formu-
larzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona bę-
dzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektro-
nicznej w jednym z następujących formatów danych: .doc, .docx, .pdf, .jpeg, .odt i podpisana kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przed-
siębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polece-
nia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opa-
trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  po-
średnictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wyco-
fać złożonej oferty. 

 
13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie: oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt. 13.2 SIWZ) wniosków, zawia-
domień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowa-
nego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do ko-
munikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
(email Zamawiającego: przetarg@mosir.radom.pl). 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za-
mawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 
powyżej w pkt. 2 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 ko-
munikacji 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. 

 
 

14. Wymagania dotyczące wadium i zaliczek 

 
14.1 Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  

500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

14.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

14.3 Wadium musi obejmować cały, określony w SIWZ, okres związania ofertą. 

14.4  Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1240 5703 1111 0010 5572 2370 z 
dopiskiem „Wadium znak sprawy: 2/2019/ZP”. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

14.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone  
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wa-
dium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elek-
tronicznej (zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do udzielanie 

mailto:przetarg@mosir.radom.pl
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poręczenia lub gwarancji) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. Wa-
dium w niniejszej formie wnoszone jest  na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 13.3.2) SIWZ, 
przed upływem terminu składania ofert. 

14.6 O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 14.4.1) SIWZ. 

14.7 W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpie-
czeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać 
zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieod-
wołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadcze-
nie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp – bez konieczności 
potwierdzania tych okoliczności. 

14.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzyst-
niejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 14.14 i pkt 14.15. SIWZ. 

14.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upły-
wem terminu składania ofert. 

14.11 Zwrot wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu następuje poprzez złożenie przez zama-
wiającego oświadczenia. 

14.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wyko-
nawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14.13 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

14.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświad-
czeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możli-
wości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wy-
brana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w spra-
wie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14.16 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

15. Termin związania ofertą 
 Termin związania ofertą - 60 dni. 
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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16. Opis sposobu przygotowywania ofert 
16.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. 

16.2. Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w po-
staci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów okre-
ślonych w SIWZ. 

16.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami 
na język polski.  

16.4. Oferta wraz z załącznikami oraz JEDZ muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do re-
prezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile nie 
wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

16.5. Na Ofertę składają się: 

16.5.1. Oferta przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

16.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.1.1 – 11.1.3 SIWZ.  

16.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał 
właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączo-
nych do oferty, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ. 

16.7. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 
są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 11.6 SIWZ 

16.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Infor-
macje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w for-
mie umożliwiającej zachowanie ich poufności(np. jako odrębny plik nazwany „dokumenty nie-
jawne”) wraz z uzasadnieniem dlaczego,  informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przed-
siębiorstwa i nie powinny być ujawnione. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujaw-
nienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął działań przedstawionych w zdaniach 
poprzednich, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których niezależnie od pod-
jęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim, obowiązek ich ujawnienia 
wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub Krajowej Izby Odwoławczej albo decyzji 
organów administracji publicznej. 

 

17. Termin składania i otwarcia ofert 
17.1. Termin składania ofert upływa dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.  
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 10:15.  
17.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

17.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a8u3:nr=1&full=1
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17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
otwarcia ofert. 

 

18. Opis sposobu obliczenia ceny 
18.1. Sposób obliczenia ceny: 
a) cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę i podana w ofercie w złotych polskich (PLN) w oparciu o 

przedmiary (załączniki nr 14, nr 18 i nr 22); 
b) Wykonawca oddzielnie wyceni każde zadanie i dla każdego zadania poda w formularzu ofertowym 

jego adekwatną wartość; 
 

c) cena powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne oraz  inne opłaty publiczne; 
d) w cenie oferty Wykonawca uwzględni wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem   

przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty 
bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu, licencji i transportu), koszty pośrednie, podatki 
zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, 
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie wskazane w specyfikacji ryzyka (w tym 
finansowe i ubezpieczeniowe) oraz zysk Wykonawcy; 

e) Wykonawca  poda wszystkie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, 
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą: 
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość 
ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16), 
- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość   ulega 
zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15). 
Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrągla-
nia; 

f) w razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi 
zasadami; 

g) ceny nie będą podlegać zmianom w czasie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji w niej przewidzia-
nych. 

 
18.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotami wyrażonymi liczbowo i słownie Zamawiający jako 

wiążące przyjmie kwoty wyrażone słownie. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową brutto a sumą wynagrodzeń za wszystkie 
(trzy) zadania Zamawiający jako wiążące przyjmie wynagrodzenie określone za poszczególne 
zadania. 
 
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć 
Zamawiającemu kosztorys szczegółowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy  
Suma wartości podanych w kosztorysie  dotyczących poszczególnych zadań będzie zgodna w 
podanymi w ofercie cenami za poszczególne zadania. 
Suma wartości podanych w kosztorysie będzie zgodna z ceną ofertową.  

 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą 

       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcami w walutach obcych. 

 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
20.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej wymienionych  

kryteriów oceny ofert: 
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- cena – 90 % (max 90 pkt) 
 - gwarancja –  10 % (max 10 pkt) 

 

       Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 
       Ocena kryterium „cena” - będzie przeprowadzana wg następującego wzoru matematycznego:   
                

                                            Cmin 
P(Co) =      x  90 pkt 

                                 Co 
       
 gdzie: 
       Cmin  -  najniższa cena (cena ofertowa) spośród wszystkich nie odrzuconych ofert, 
       Co       - cena (cena ofertowa) ocenianej oferty, 
       P(Co) -  liczba punktów za kryterium ceny. 
 

 W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona 
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. 

 
       Ocena kryterium „gwarancja” – przeprowadzona zostanie na podstawie zaoferowanego w ofercie 

okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty. 
 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty:  
3 lata  –  otrzyma 0 punktów  P(G) 
4 lata  –  otrzyma 5,00 punktów  P(G) 
5 lat lub więcej – otrzyma 10,00 punktów  P(G). 
    

W przypadku podania okresu gwarancji  jakości i rękojmi za wady w miesiącach Zamawiający zali-
czy do wyliczenia punktów okres każdego pełnego roku (12 miesięcy).  
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
 

Uwaga:  
 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za 

wady krótszy niż 3 lata.  
 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 
P = P(Co) + P(G) 
gdzie:  
P  – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
P(Co)  – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 
P(G) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”,    

 
20.2. Oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny 

ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
 

      20.3. O ile postępowanie nie zostanie unieważnione Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, 
którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyż-
szą ilość punktów. 

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

21.1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
winni oni przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 

 
21.2. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy. 
 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
22.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” na sumę stanowiącą 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

 
22.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
22.3. Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej może być wnoszone w 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia 
zabezpieczenia, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: 
a) określać beneficjenta gwarancji, tj.: jego nazwę i adres, 
b) określać kwotę gwarantowaną w PLN, 
c) określać termin ważności gwarancji, 
d) określać przedmiot gwarancji wskazując nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  
e) być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie, 
f) przewidywać, że służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (a w przypadku gwarancji na okres rękojmi -  przewidywać, że służy pokryciu roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady); 

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winna w swej 
treści, mieć wymienionych wszystkich członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, 

h) w przypadku, o którym mowa w pkt 22.9 SIWZ - uwzględniać przesłankę wypłaty sumy 
gwarancyjnej w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

 
22.4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w okresie od dnia złożenia do dnia zwrotu Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 
 
22.5. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
22.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
22.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia. 
 
22.8. Kwota, o której mowa w pkt 22.7. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
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okresu rękojmi za wady. 
 
22.9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
 

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

 

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem ter-
minu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upły-
wem tego terminu.  

 
23.5. Terminy wniesienia odwołania: 

              23.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności  
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

              23.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 23.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.5.1. i 23.5.2. SIWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

23.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  
 o udzieleniu zamówienia; 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
     23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 
 

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
23.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

  

24. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

24.1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rado-
miu sp. z o.o. 

24.2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych za pośrednictwem: 

 - e-mail: iodmosir@mosir.radom.pl 
24.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 

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 rozporządze-
nie o ochronie danych, zwane „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., Zamawiający informuje, 
że: 
24.3.1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu  

sp z o.o. zgodnie z prawem, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania 
statutowych zadań Zamawiającego realizowanych w interesie publicznym - przeprowa-
dzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu jego archiwizacji. 

24.3.2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 
publicznych. 

24.3.3. Dane osobowe będą ujawniane zainteresowanym osobom oraz podmiotom, które wystą-
pią o udostępnienie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, w zakresie 
określonym w art. 8, art. 8a oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych. 

24.3.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa – w tym  
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym dokumenty zawierające dane przechowywane 
są 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. 

24.3.5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych,  
b) ich sprostowania lub uzupełnienia (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skut-

kować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać inte-
gralności protokołu oraz jego załączników),  

c) ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem, że: 
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- 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, 
- nie dotyczy przechowywania, 
-od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesie-
nie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ogra-
niczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do pro-
tokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach 
do protokołu, chyba że udostepnienie następuje w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna, iż przetwarzanie jej da-
nych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

24.3.6. Osoba, której dane dotyczą nie przysługuje: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych - w związku z art. 20 RODO; 
c) 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.  

24.3.7. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządze-
nia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą:  
a) wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szcze-

gólności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu, 

b) wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

24.3.8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym związanym z udziałem w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a ich niepodanie skutkować może wy-
kluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

24.3.9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu. 

 
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją  

obowiązują ustalenia zawarte w ustawie Pzp, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
26. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

   Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią: 
 

1) Formularz oferty Wykonawcy (zał. nr 1), 
2) Wzór umowy (zał. nr 2), 
3) Wzór  oświadczenia JEDZ (zał. nr 3) 
4) Informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ (zał. nr 4) 
5) Wzór  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5), 
6) Wzór  wykazu robót budowlanych (zał. nr 6), 
7) Wzór  wykazu osób (zał. nr 7), 
8) Wzór  oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 8). 
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  hali sportowo – widowiskowej (zał. nr 9), 
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10) Projekt budowlany zamienny hali sportowo – widowiskowej 2015r.(zał. nr 10) 

        11) Projekt wykonawczy hali sportowo – widowiskowej 2016r.(zał. nr 11) 

        12) Projekt budowlany zamienny hali sportowo – widowiskowej 2017r.(zał. Nr 12) 

        13) Projekt budowlany zamienny hali sportowo – widowiskowej 2018r.(zał. nr 13) 

        14) Przedmiary hala sportowo-widowiskowa(zał. nr 14) 

        15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru stadionu piłkarskiego (zał. nr 15) 

16) Projekt budowlany stadionu piłkarskiego (zał. nr 16) 

        17) Projekt wykonawczy stadionu piłkarskiego(zał. nr 17) 

        18) Przedmiary stadion piłkarski(zał. nr 18) 

        19) Inwentaryzacji Hali sportowo-widowiskowej oraz stadionu piłkarskiego (zał. nr 19) 

20) Specyfikacja techniczna układu drogowego (zał. nr 20), 
21) Dokumentacja projektowa układu drogowego (zał. nr 21). 
22) Przedmiary układu drogowego(zał. nr 22) 
 


