
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260571899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413115106 wew. 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna - Park Narodowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2202e254-bee3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067024/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27 15:07
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja przyrodniczo-kulturowej ściezki edukacyjnej "Śladem kolejki wąskotorowej
Nowa Słupia - Św. Katarzyna - etap III.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami znajduje się w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
– dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną znajdują się w Rozdział XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych – dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną znajdują się w Rozdział XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT.282.55.2021.PSA
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN,
na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III -
„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN,
na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu
obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8,
obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia
polegającego na zagospodarowaniu terenu na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na
przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej w miejscowości Święta Katarzyna, przy głównym
wejściu do Puszczy Jodłowej. Zakres robót obejmuje wymianę, regulację, remont i utwardzenie
podłoża materiałem rodzimym jako nawierzchnią kamienną oraz granulatem kamiennym
zabezpieczonym przed obsypywaniem elementami poprzecznymi drewnianymi. Uwzględniono
również regulację i oczyszczenie istniejących rowów z lokalnym przegłębieniem w celu
zabudowy tych rowów przepustami betonowymi. Odcinki rowów przed wlotem i za wylotem z
przewidywanych przepustów przewidziano do umocnienia narzutem kamiennym. Zakres robót
obejmuje również budowę toalety publicznej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe i
szczelnym zbiornikiem na wodę, punkt obsługi zwiedzających zamknięty, linie kablowe ziemne
do poszczególnych obiektów i osadzenie przepustów betonowych Ø 50. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

44212317-4 - Konstrukcje rusztowań

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314310-7 - Układanie kabli

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421141-4 - Instalowanie przegród

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
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71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie. 
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości - 500
000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy)–minimum.
4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
4.1. w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00067024/01 z dnia 2021-05-27

2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



wykonał z należytą starannością co najmniej dwie obejmujące swym zakresem roboty o
podobnym charakterze tj. polegające na wykonaniu nawierzchni brukowanej na powierzchni
min. 500 m2; przez dwie roboty Zamawiający rozumie dwie umowy na wykonanie nawierzchni
brukowanej na powierzchni min. 500 m2 każda oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane
należycie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni z wielu umów w celu uzyskania
w/w powierzchni minimalnych.
4.2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:
minimum jedna koparko-ładowarka, 
4.3. dysponuje kierownikiem budowy (posiadającym minimum uprawnienia budowlane
specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy lokalna i dojazdowa
oraz droga wewnętrzna w rozumieniu przepisów o drogach publicznych z wyłączeniem
drogowych obiektów inżynierskich (oprócz przepustów) lub równoważne. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty Wykonawcy. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ppkt 4.1. zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek
samodzielnie. 
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony w
ppkt 4.1. zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni warunek
samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości: 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy)–minimum,
2. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – celem wykazania spełnienia
warunku zdolności technicznej lub zawodowej z Rozdz. VI ppkt 4.1 SWZ - Załącznik nr 4 do SWZ,
3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z Rozdz.
VI ppkt 2.4.3. SWZ) – Załącznik nr 5 do SWZ,
4. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -
(zgodnie z Rozdz. VI ppkt. 2.4.2. SWZ) – Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów udostępniających w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać
przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wykazu materiałów/urządzeń/wyrobów
równoważnych oraz dokumentów potwierdzających, że zaoferowane
materiały/urządzenia/wyroby zapewniają uzyskanie paramentów nie gorszych od założonych w
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opisie przedmiotu zamówienia takich jak np. opisu/ów technicznego/ych sporządzonych przez
producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów
pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów/urządzeń/wyrobów oraz ich
parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w tych materiałach jednoznacznie
wskazać, której pozycji dotyczą materiały. 
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane
roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych. 
4. W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających parametrów
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226
pkt 5) ustawy Pzp .
5. W przypadku dołączenia do oferty wykazu materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych i
niezłożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby
zapewniają uzyskanie paramentów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia
lub złożenia tych dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że oferta podlega odrzuceniu lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Brak dołączenia do oferty wykazu materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby spełniają
wymagania założone w opisie przedmiotu zamówienia, oznaczać będzie, że Wykonawca przyjął
materiały/urządzenia/wyroby wskazane w dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający nie odrzuci oferty
tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu
zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za
pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IIIA SWZ, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku dołączenia do oferty wykazu materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych i
niezłożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby
zapewniają uzyskanie paramentów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia
lub złożenia tych dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że oferta podlega odrzuceniu lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Podlegają uzupełnieniu opisy techniczne
sporządzone przez producenta i/lub wydruki ze stron producenta bądź katalogi producenta.
Zamawiający zaakceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty
budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości
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wynoszącej kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt
2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych; 
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek
Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku: 66 1130
1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu
AT.282.55.2021.PSA. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego (dzień,
godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności: 
5.1. upływu terminu związania ofertą, 
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza; 
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ. 
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę. 
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
PZP. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.2. W przypadku składania ofert przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone
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pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z
pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z
tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn.
zm.),które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. cyfrowe
odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować odpowiednio w
stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3E SWZ do formularza
ofertowego.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców,oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których
mowa w punkcie 1składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 2pkt 4. 1. SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców spełni
warunek samodzielnie. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09
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	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-09



